فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان مطرح کرد:

شهید زرین ،از اسطورههای دفاع مقدس ماست

فرمانده ســپاه صاحب الزمان(عج) اســتان اصفهان در نشســت خبری یادواره شهید

عبدالرســول زرین و  1200شهید ورزشکار اســتان اصفهان اظهار کرد :به برکت خون

شهدای دفاع مقدس ،مدافع حرم و امنیت ،امروز برخالف  40سال گذشته که تنها اقدامات واکنشی

داشتیم ،دست برتر را در منطقه داریم و قضیه پهپاد متجاوز آمریکایی و نفتکش متخلف انگلیسی

از نمونههای آن هستند...

صفحه 7
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روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ورزشی  /پنجشنبه  4مهر  26/ 1398محرم  / 1441شماره  8 / 2802صفحه  /قیمت 1000 :تومان

با توجه به دادههای منتشر شده در مرداد  ، ۹۸اصفهان
بدترین وضعیت اعتبار چک را در کشور داشته است

عکس :ایرنا

آاگهی
در مورد فرهنگ های مختلف؛
امروز تحقیق کن و ببین مردم
در قسمت های دیگه این
جهان دارن چطوری زندگی
میکنن!
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اعتبارسیاه !

چک به عنوان یکی از فاکتورهای گردش مالی در کشور طی ماههای اخیر نوسانات زیادی را تجربه

اژدهاک
کارگردان :رهام بحیرایی
 1الی  20مهر ماه
مجتمع استاد فرشچیان

کرده است .در یک سال گذشته همواره اصفهان پس از تهران ،جایگاه دوم بیشترین چکهای مبادله
شده را داشته است؛ اما در آخرین آمار منتشر شده میزان چکهای برگشتی...

ال کالسیکوی ایرانی از راه رسید؛
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بر اساس اعالم نیروی انتظامی ،پرونده
اسید پاشی اصفهان همچنان باز است؛

جدال همسایهها
با چاشنی انتقام

ابهام و امید

گالری تام
نمایشگاه گروهی یک مقابل یک
 29شهریور الی  15مهر

6
گالری اکنون
مرئی کردن امر نامرئی
جمعه  29شهریور الی  10مهر

5

رییس اتحادیه صنف لوازم التحریر از افزایش  ۲۰۰درصدی قیمت لوازم التحریر در اصفهان خبر داد:

زگهواره تا گور ،پول بده!
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انعقاد تفاهم نامه میان شرکت آب و فاضالب استان اصفهان و نظام مهندسی
ساختمان برای تصفیه و بازچرخانی آب خاکستری در ساختمانها

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با انعقاد تفاهمنامه ای با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ،پروژه تصفیه و بازچرخانی آب خاکستری
در ساختمان ها را در دستور کار قرارداد.
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان افزود :در حال حاضر ،این تفاهم نامه برای الزام اجرایی آن ،به کمیسیون عمران شورای شهر
ارجاع داده شده است.
مهندس هاشم امینی با بیان اینکه بر اساس قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی با ابالغیه آییننامه هیئت وزیران به تاریخ
 96/5/16سازمان نظام مهندسی ساختمان با همکاری شرکت آب و فاضالب و سازمان محیط زیســت ،مرکز بهداشت و معاونت شهرسازی و
معماری شهرداری اصفهان مکلف شدند برنامه اجرایی تصفیه و بازچرخانی آب خاکستری را تدوین کنند ،اظهار کرد :این برنامه به صورت دقیق
و جامع در  12بخش تهیه شده که طبق ماده  7آییننامه مذکور شــرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی مکلف می شوند پس از تاییدیه
نظام مهندسی ساختمان در شهرها و بنیاد مسکن انقالب اسالمی در روســتاها اقدام به نصب تاسیسات بازچرخانی آب ساختمان ها کنند.وی
ادامه داد :تبصره  7همین ماده بر تخفیف  20درصد کارمزد دفع فاضالب اشــاره دارد .مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان افزود :در
چند سال اخیر ،شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اقدام به راه اندازی پیکج تصفیه آب خاکستری در دانشگاه اصفهان کرده است .همچنین
مجموعه سیتی سنتر و دانشگاه صنعتی اصفهان نیز با استفاده از پساب فاضالب تصفیه شده گامی در جهت مدیریت مصرف آب برداشته اند.
وی با اشاره به چگونگی تامین اعتبارات پروژه پکیج تصفیه آب خاکستری دانشگاه اصفهان عنوان کرد :اعتبارات الزم برای راه اندازی این پکیج
تصفیه از محل اعتبارات عمرانی ملی تامین شد و پساب تصفیه شده جهت آبیاری فضای سبز دانشگاه استفاده می شود.
وی افزود :برخی مصرف کنندگان از جمله تعدادی از مشــترکین خانگی و ادارات آموزش و پرورش استان به صورت خودجوش و داوطلبانه به
استفاده مجدد از آب خاکستری و پساب رو آورده اند که تجربه های موفقی در این زمینه حاصل شده است .مهندس هاشم امینی با اشاره به اینکه
نیمی از فاضالب شهری در خانه ها تولید و تبدیل به آب خاکستری می شــود ،تصریح کرد :بازچرخانی آب خاکستری با توجه به تغییر اقلیم و
وضعیت بحران آب ضروری است .چرا که به طور معمول ،میزان تقریبی آب مصرفی در حمام بین  25تا  50لیتر ،در استفاده از لباسشویی  10تا
 20لیتر و  5تا  15لیتر در ظرفشویی است که این میزان آب مصرفی در یک واحد مسکونی می تواند در فرآیند بازچرخانی آب خاکستری مورد
استفاده قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر ،متوسط سرانه مصرف آب در بخش خانگی در اصفهان حدود 150
لیتر برای هر نفر در شبانه روز است خاطرنشــان کرد :این میزان مصرف آب با توجه به اقلیم آب و هوایی اصفهان باید به  ۱2۰لیتر در شبانه روز
کاهش یابد.
وی تصریح کرد :برای برون رفت از تنش آبی و یا به عبارت بهتر ،برای سازگاری با کم آبی ،مدیریت مصرف آب یکی از راهکارهای موثر است و در
این میان تصفیه ،بازچرخانی و استفاده مجدد از آب خاکستری یکی از راهکارهای اصلی مدیریت مصرف آب محسوب می شود.

روحانی در سازمان ملل آب پاکی را روی دست آمریکا و اروپا ریخت

«نه» به مذاکره تحت تحریم

رییس جمهور :من به نمایندگی از ملت و کشورم ،اعالم میکنم که :پاسخ ما به مذاکره تحت تحریم ،نه میباشد
رییس جمهور در سخنرانی خود در مجمع عمومی ســازمان ملل گفت :من
به نمایندگی از ملت و کشــورم ،اعالم میکنم که :پاســخ ما به مذاکره تحت
تحریم ،نه میباشد .دولت و ملت ایران ،یک سال و نیم زیر شدیدترین تحریمها،
استقامتکردهاست و هرگز با دشمنی که میخواهد با سالح فقر ،فشار و تحریم
ایران به تسلیم وادارد مذاکره نخواهد کرد.
در ادامه بخشی از متن سخنرانی رییس جمهور در سازمان ملل را می خوانید:
رویکرد دولت کنونی آمریکا نسبت به برجام ،نه تنها نقض قطعنامه  ، 2231بلکه
تجاوز به حاکمیت و استقالل سیاسی و اقتصادی کلیه کشورهای جهان است.
ایران با وجود خروج آمریکا از برجام تا یک سال ،همچنان نسبت به اجرای تمامی
تعهدات هستهای خود وفق برجام ،وفاداربوده است .ما به احترام قطعنامه شورا ِ
امنیت ،به اروپا فرصت دادیم تا به تعهدات یازدهگانه خود برای جبران خروج
آمریکا عملکند ولی متاســفانه فقط حرفهای زیبایی شنیدیم و شاهد اقدام
مؤثری نبودیم .اینک بر همگان ثابت شدهاست که آمریکا به تعهدات خود پشت
میکند و اروپا از اجرای تعهداتش ناتوان است .ما حتی در اجرای بندهای  ۲۶و
 ۳۶برجام ،راهبرد گام به گام را در پیش گرفتیم ،و هنوز بر عهد خود به برجام،
برجا ماندهایم ،اما صبر ایران هم حدی دارد؛ وقتی آمریکا قطعنامه سازمان ملل
متحد را حرمت نمیگذارد ،وقتی اروپا ناتوانی خود را به نمایش میگذارد ،تنها
راه ،تکیه بر عزت ،غرور و اقتدار ملی است.
ما را به مذاکره میخوانند؛ در حالی که خود از مذاکره گریزانند .ما با همین دولت
فعلی آمریکا بر ســر میز  ،۱+۵در گفتگو بودیم؛ اما آنها بر عه ِد ِ
سلف خویش،
خط بطالن کشیدند.
من به نمایندگی از ملت و کشورم ،اعالم میکنم که :پاسخ ما به مذاکره تحت
تحریم ،نه میباشد .دولت و ملت ایران ،یک سال و نیم زیر شدیدترین تحریمها،
استقامتکردهاست و هرگز با دشمنی که میخواهد با سالح فقر ،فشار و تحریم
ایران به تسلیم وادارد مذاکره نخواهد کرد.
اگر پاسخ آری میخواهید همان طور که رهبر معظم انقالب اعالم کردهاند ،تنها
راه برای گفتگو ،بازگشت به تعهدات است .اگر نسبت به اسم برجام حساسیت
رسم آن بازگردید و به چارچوب قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت ،متعهد
دارید ،به ِ
باشید .تحریمها را متوقف کنید تا راه گفتگو باز شود.
من به روشــنی میگویم :اگر به حداقلها قانع هســتید ،ما هم به حداقلها
بسنده میکنیم .برجام ،حداقل بود؛ چه برای شما و چه برای ما .اما اگر بیشتر
میخواهید ،باید بیشتر بپردازید .اگر بر ســر حرفِ خود هستید که فقط یک
خواسته از ایران دارید و آن ،عدم ساخت و بهرگیری از سالح هستهای است ،این
با نظارت آژانس و باالتر از آن ،فتوای رهبری ایران ،حاصل است .فقط کافی است
به جای نمایش مذاکره ،به واقعیــت مذاکره بازگردید .عکس یادگاری آخرین
ایستگاه مذاکره است ،نه اولین ایستگاه.
ما در ایران ،به رغم همه ســنگ اندازی های دولت آمریکا ،به حرکت در مسیر
رشد و ســازندگی اقتصاد و جامعه ایران ،ادامه داده ایم .اقتصاد ایران در سال
 ،2017باالترین نرخ رشد اقتصادی در جهان را همراه با کاهش مستمر نرخ تورم،
تجربه کرد و امروز هم ،علیرغم التهابات ناشی از عوامل خارجی در یک سال و
نیم گذشته ،بار دیگر به مسیر رشد و ثبات بازگشته است .رشد تولید ناخالص
داخلی ایران ،بدون نفت ،در ماههای اخیر ،مجددا مثبت شده و تراز تجاری کشور،
همچنان مثبت است.
دکترین امنیتی جمهوری اسالمی ایران حفظ صلح و ثبات در خلیج فارس و
تامین آزادی و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز است.حوادث اخیر ،این امنیت
را به شکل جدی در خطر قرار داده است .امنیت و صلح در خلیج فارس ،دریای
عمان و تنگه هرمز را با مشارکت کشورهای این منطقه میتوان تأمین کرد و
جریان آزاد نفت و سایر منابع انرژی را تضمین نمود ،به شرط آن که امنیت را
چتری فراگیر در همه حوزهها برای تمامی کشورها بدانیم.
بنا به مسئولیت تاریخی کشــورم در حفظ امنیت ،صلح،ثبات و پیشرفت در

منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز ،همه کشورهایی را که از تحوالت خلیج فارس و
تنگه هرمز متأثر میشوند به «ائتالفِ امید» HOPEیعنی«ابتکار صلح هرمز»
( )Hormoz Peace Endeavorدعوت میکنم.
هدف «ائتالف امید» ارتقای صلح ،ثبات ،پیشــرفت و رفاه کلیه ساکنان حوزه
تنگه هرمز ،و تفاهم متقابل و روابط صلح آمیز و دوستانه میان ایشان است .این
ابتکار حوزههای مختلف همکاری مانند تأمین همگانی امنیت انرژی ،آزادی
کشتیرانی و انتقال آزادانه نفت و سایر منابع از و به کشورهای حوزه تنگه هرمز
و فراتر از آن را در بر میگیرد.
«ائتالف امید» بر پایه اصول مهمی همچون پایبنــدی به اهداف و اصول ملل
متحد ،احترام متقابل ،منافع متقابل ،جایگاه برابر ،گفتگو و تفاهم  ،احترام به
فصل
حاکمیت و تمامیت ارضی ،خدشــهناپذیریِ مرزهایِ بینالمللی ،حل و ِ
تمامی اختالفات و از همه مهمتر دو اصل بنیادین «عدم تجاوز»
مسالمتآمی ِز
ِ
و «عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر» قرار دارد .حضور سازمان ملل متحد
برای ایجاد یک چتر بینالمللی در حمایت از «ائتالف امید» نیز امری ضروری
است.
تشــکیل هرگونه ائتالف امنیتی ،تحت هر عنوان در منطقــه ،با محوریت و
ِ
فرماندهی نیروهای خارجی ،مصداق بارز مداخله در امور منطقه است .رویکرد
امنیتیسازی دریانوردی در تناقض با حق دریانوردی آزاد و حق توسعه ،و باعث
تشدید تنش و پیچیدهتر شدن شرایط شــده ،و صلح ،امنیت و ثبات منطقه را
تهدید مینماید.
امنیت منطقه با خروج نظامیان آمریکا ،تامین میشود و نه با سالح و مداخله
آنان .آمریکا پس از  ۱۸سال نتوانســت اقدامات تروریستی را کاهش دهد ،اما
جمهوری اسالمی ایران فتنه داعش را به کمک ملتها و دولتهای همسایه،
خاتمه داد .راهحل نهایــی صلح و امنیت خاورمیانه« :دموکراســی در داخل؛
و دیپلماسی در خا رج» اســت .امنیت را نمیتوان خرید و توسط دولتهای
خارجی ،تأمین کرد.
و
امنیت
و
صلح
ما،
همسایگان
استقالل
صلح و امنیت و
استقالل ماست .آمریکا
ِ
ِ
ِ
همسایه ما نیست .این جمهوری اسالمی ایران است که همسایه شماست و از
دیرباز به ما آموختهاند که «اول همسایه؛ آنگاه خانه» .در روز واقعه ،ما و شما تنها
میمانیم .ما با هم همسایهایم  ،نه با آمریکا!
آمریکا اینجاست ،نه در خاورمیانه .آمریکا وکیل هیچ ملتی و کفیل هیچ دولتی
نیست .هیچ دولتی به دولت دیگر ،وکالت نمیدهد و کفالت خویش را به دیگری
نمیسپارد .اگر امروز شعلههای آتش یمن ،تا حجاز هم زبانهکشیدهاست ،باید
آتشافروز را جست و تنبیه کرد ،نه اینکه بیگناهان را آماج تهمتها و کینهها
دادن تجاوز به یمن ،حاصل میشود ،نه با دعوت
قرارداد .امنیت عربستان با پایان ِ
از بیگانگان .ما حاضریم برای صلح از همه توان ملی و اعتبار منطقهای و اقتدار
بینالمللی خویش ،مایهبگذاریم .راه حل صلح در جزیرهالعرب ،امنیت در خلیج
فارس و ثبات در خاورمیانه ،را باید در درون خاورمیانه جســتجو کرد و نه در
بیرون آن .مســائل منطقه ،بزرگتر و مهمتر از آن است که آمریکا از عهده آن
برآید .دولتی که نتوانسته مسأله افغانستان و عراق و سوریه را حل کند و بانی
افراطیگری ،طالبانیگری و داعشیگری بودهاست ؛ هرگز قادر به حل معضالت
پیچیدهتر نخواهد بود.
منطقه ما بر لبه پرتگاه ایستاده است؛ تا جاییکه تنها یک اشتباه میتواند آتشی
بزرگ را برافروزد .ما دخالت تحریکآمیز بیگانــگان را تحمل نمیکنیم و به
هرگونه تعرض به امنیت و تمامیت سرزمینی خود ،قاطعانه پاسخ میدهیم .اما
همبستگی میان همه ملتهای دارای منافع مشترک
راه جایگزین و مطلوب ما،
ِ
در خلیجفارس و منطقه هرمز است.
این پیام ملت ایران است :بیایید به جای سرمایهگذاری در جنگ و خشونت ،بر
روی امید به یک آینده بهتر ،سرمایهگذاری کنیم.به عدالت برگردیم .به صلح ،به
قانون ،به عهد و پیمان و به میز مذاکره بازگردیم.
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عکس روز

واکنش نماینده ونزوئال
به سخنرانی ترامپ
سوژه رسانهها شد

واکنــش نماینده ونزوئــا در ســازمان ملل به
ســخنرانی «دونالد ترامپ» در مجمع عمومی
ســازمان ملل ،تبدیل به یکــی از پربازدیدترین
تصاویر جهان شده است .نماینده ونزوئال هنگام
سخنرانی رییس جمهور آمریکا ،در مجمع عمومی
سازمان ملل برای آنکه بی اهمیت بودن سخنان
رییس جمهور ایاالت متحده را نشــان بدهد به
مطالعه کتاب پرداخت.

کافه سیاست
جزییات دیدار روحانی و جانسون؛

از درخواست آزادی نازنین
زاغری تا دعوت به لندن
به نوشته پایگاه اینترنتی شبکه «اسکای نیوز»،
براساس بیانیهای که دفتر جانسون منتشر کرده
است« ،بوریس جانسون» نخست وزیر انگلیس
از حسن روحانی خواســته که ایران شهروند
دوتابعیتی ایرانی-انگلیسی و دیگر زندانیهای
دوتابعیتی را آزاد کند.روزنامه «دیلی میل» نیز
درباره این دیدار نوشت« :تصاویر منتشر شده
از این دیدار نشان میدهد که فضای خندانی در
این نشست برقرار بوده و نخست وزیر انگلیس با
روحانی شوخی نیز کرده ،او را به لندن نیز دعوت
کرده؛ اما در عین حال از ایران به خاطر حمله
بــه تاسیســات نفتــی «آرامکــو» انتقــاد
کرده است».

هشدار صریح فرمانده کل سپاه:

پاسخ آشوب گران را
می دهیم

فرمانده کل ســپاه خطاب به دشمنان گفت:
کاری نکنید این انرژی انباشــته آزاد شــود،
درست محاســبه کنید و احساساتی تصمیم
نگیرید ،مثل اقدام احساسی سران سه کشور
اروپایی و آن بیانیه دروغین .آنها می خواهند
با استفاده از فضای این روزهای سازمان ملل
جنگ روانی را علیه ما راه بیندازند.سرلشکر
حسین ســامی با بیان اینکه این قدرت به
گونهای است که وقتی گروهی مثل انصارا...
عمل می کند دشــمن آن را از جانب ما می
داند ،تصریح کرد :انصارا ...سرشــاخه جهش
یافته ای از انقالب اســت .آنها امروز منبعی
انباشته از قدرت هســتند که اگر آزاد شود،
تمام میــدان جنگ را تغییر مــی دهد و این
واقعیت را دشــمن می داند .وی خاطرنشان
کرد :قدرت تولید خطر ما بسیار فراوان است؛
اما ما خویشتندار هستیم ،بنای آشوب نداریم؛
اما پاسخ آشوبگران را می دهیم.

تالش بینتیجه مکرون
جهت دیدار روحانی و ترامپ
روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع
آگاه گزارش داد که رییسجمهور فرانسه روز
سهشنبه در نیویورک بســیار تالش کرده تا
دیداری میان دونالد ترامپ و حسن روحانی
ترتیب دهد؛ اما این تالشهــای او به نتیجه
نرسید.تالشهای امانوئل مکرون با پشتیبانی
محکم و قوی بوریس جانسون ،نخست وزیر
انگلیس انجام گرفت کــه در دیدار با مکرون
به او گفته بوده با نظرش موافق است.ظاهرا
مکرون حین مالقات با رییس جمهوری ایران
به او گفته است :آنچه اهمیت دارد ،این است
که اگر وی (روحانی) آمریکا را بدون دیدار با
رییس جمهور ترامپ ترک کند ،به منزله یک
فرصت از دست رفته است.

علت غیبت تختروانچی
در سازمان ملل مشخص شد
پرویز اســماعیلی ،معاون ارتباطــات و اطالع
رسانی دفتر رییس جمهوری در حساب کاربری
خود در توئیتر نوشت:علت غیبت نماینده دائم
کشورمان نزد سازمان ملل در دیدارهای رییس
جمهور در نیویورک ،صرفا کســالت ایشان و
تجویز پزشک برای استراحت کامل طی چند
روز اخیر است.بحمدا ...بهبودی حاصل و مراحل
ترخیص از بیمارستان هم در حال انجام است،
ایشان به طور دائم با هیئت کشورمان در تماس
هستند.

پیشنهاد سردبیر:

کشور به حالت آماده باش درآمده است
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سخنرانی داغ و رایزنی در نیویورک؛

علیرضا کریمیان
سازمان ملل به واسطه برگزاری ساالنه گردهمایی
سران کشورهای عضو این سازمان روزهای شلوغی
را سپری میکند ،تقریبا تمام سران کشورهای مهم
اروپا ،آسیا و آمریکا گرد هم آمدهاند تا از دغدغهها
و سیاستهای تازه خود سخن بگویند .در این میان
خاورمیانه و اتفاقات رخ داده در آن مهمترین محور
مذاکرات اغلب رهبران جهان است .افرادی که یا به
نوعی مستقیم درگیر در این تنشها هستند و یا از
شدت یافتن آنها دچار خســارت و به خطر افتادن
منافع خود شدهاند .در این گزارش به بررسی برخی
از نطقهای جنجالی و حواشی رهبران طی روزهای
اخیر خواهیم پرداخت:
«اردوغان» مثل همیشه پر از حاشیه
یکــی از جنجالیتریــن نطقها در ســازمان ملل
از ســوی اردوغان ایراد شــد .کســی که بارها در
این اجالس حضور داشــته و همیشــه صحبتها
و موضعگیریهــای جنجالی را ارائه داده اســت.
رییس جمهوری ترکیه در سخنرانی روز سهشنبه
خود با دســت پری آمده بود و سخنانی در انتقاد از
«بیعدالتی و تبعیض و دوگانگــی رفتاری غرب»
مطرح کرد .او به شدت به اسراییل تاخت و با نشان
دادن نقشه جغرافیایی فلسطین طی  7دهه گذشته
از اشغال سرزمینهای فلسطین از سوی اسراییل به
شــدت انتقاد کرد؛ انتقادی که بالفاصله با واکنش
نتانیاهو مواجه شــد و نتانیاهو هــم اردوغان را به
ســرکوب ُکردها متهم کرد .اردوغان همچنین از
تبعیض در برخورد کشــورهای بزرگ دنیا با دیگر
کشورها در زمینه فناوری هستهای هم انتقاد کرد و
گفت اگر سالح هستهای بد است برای همه بد است
و نباید هیچ کشوری این نوع سالح را داشته باشد.
حاشــیههای اردوغان البته به همینها ختم نشد،
او در ضیافت سران ســازمان ملل ،وقتی از حضور
مرســی و ترامپ بر سر میز مطلع شــد ،ضیافت را
ترک کرد.
ترامپ حرف تازهای برای گفتن نداشت
ترامپ از جمله مهمترین سخنرانان مجمع عمومی
بود .رییس جمهــور آمریکا البته حــرف تازهای
برای گفتن نداشــت .او ایران را یکی از بزرگترین
تهدیدهای امنیتی دانســت و ادعای قبلی خود را
دوباره تکرار کرد و با حمله به تئوری جهانی شدن

پیشخوان

تریبون آزاد

جعبه ســیاه پتروشیمی
گیت آزاد شد
یارکشی در نیویورک
همنوایی با آمریکا

اصولگرا علیه اصولگرایان

بین الملل

تحقیقات برای استیضاح ترامپ
رسما آغاز شد

تاکید کرد« :آینــده متعلق به طرفــداران جهانی
شدن نیست ،آینده متعلق به وطندوستان است».
ترامپ همچنین گفت که به دنبــال توازن با چین
خواهد بود.
«جانسون» و چالش صندلیهای خالی
بوریس جانســون که به رغم تمام مشکالت داخلی
خود را به این نشست رسانده بود با استقبال چندان
گرمی مواجه نشد .در زمان سخنرانی او در سازمان
ملل اغلب صندلیها خالی بود؛ مسئلهای که به ندرت
ممکن است برای کشوری پیش بیاید .نخستوزیر
انگلیس در سخنرانی خود در نشست ساالنه مجمع
عمومی ســازمان ملل در نیویورک حرف جدیدی
برای گفتن نداشت و با اشاره به اهمیت فناوریهای
جدید در زندگی بشر و اهمیت اطالعات در جهان
امروز گفت :هیدروکربــن ،اطالعات و دادهها ،نفت
خام موردنیاز اقتصاد مدرن هســتند .ما در جهانی
زندگی میکنیم که نمیدانیم چه کســی مالکیت
این منابع جدید نفتی را در اختیار خواهد داشــت

و نمیدانیم که چه کســی اختیار این منابع عظیم
مالی را در اختیار دارد .وی افزود :انگلیس امروزه در
بخش فناوری در جهان همچون یک رهبر اســت و
من از رهبران حاضر در این نشست دعوت میکنم
در نشست سال آینده در لندن درباره فناوریهای
مدرن شــرکت کنند.نخســت وزیر انگلیس البته
پس از سخنرانی راه برگشت را گم کرد و مدتی در
راهروها سرگردان بود.
امیر قطر و حمایت قاطع از فلسطین
قطر که این روزها روابط حســنهای با سایر اعراب
ندارد و به نوعی به یک جزیره جدا افتاده از همزبانان
خود تبدیل شده است در یم ســخنانی کم سابقه
به حمایت از فلســطین و روند صلح در خاورمیانه
پرداخت .شــیخ «تمیم بن حمد آل ثانی» با اشاره
به تشدید تنشهای منطقه گفت که «مواضع ثابت
ما این اســت که منطقه از طریق حل اختالفات بر
اساس مصالح مشترک و احترام به حاکمیت ،به دور
از هرگونه خطر و درگیری باشد» .امیر قطر در ادامه

به بحران شــورای همکاری خلیج فارس اشاره کرد
و گفت که «برای حل بحــران قطر باید گفتوگوی
بدون قید و شرط صورت بگیرد و محاصره ظالمانه
لغو شــود» .امیر قطر افزود« :قوانیــن بینالمللی
تا چه زمانی میخواهد در برابر مســائل منطقه به
خصوص فلســطین و حقوق ملت آن ناتوان عمل
کند» .وی تاکید کرد که «ادامه اشــغالگریها در
اراضی فلســطینی و عربی و محاصــره غزه ،باعث
میشــود که قوانین بینالمللی به صورت علنی به
چالش کشیده شود».
خواب آلودههای سازمان ملل
فیلمی از چرت زدن آنگال مرکل ،صدر اعظم آلمان
در رسانهها دســت به دست شده اســت که نشان
میدهد وی در حین ســخنرانی رهبــران جهان
چندین بار به چرت فرورفت .البته او تنها کسی نبود
که حین ســخنرانیها به خواب رفت .وزیر تجارت
آمریکا نیز در زمان ســخنرانی ترامپ در ســازمان
ملل چرت میزد.

واکنش وزیر جوان به ادعای هدیه  ۲۰۰لپتاپ به ریاست جمهوری

«زنگنه» از کریمی قدوسی شکایت کرد

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در پاسخ به پرسشی درباره طرح شایعاتی در خصوص هدیه  ۲۰۰لپ تاپ
توســط وزارت ارتباطات به نهاد ریاســت جمهوری ،گفت :یادم نمیآید که  200لپ تاپ هدیه داده باشم.
محمدجواد آذری جهرمی درباره طرح این شایعات ،گفت :من یادم نمیآید که  200لپ تاپ هدیه داده باشم،
اما خوب یادم میآید برادری که از مشهد به تهران آمده و اخیرا این فعالیتها را میکند در سال  88مخابرات را
به ثمن بخس واگذار کردند و از محل درآمدهای خودش قسطهایش را دادند .وی افزود :یادم میآید که هنوز
پنج هزار میلیارد تومان از پولهای مردم آنجاســت و تعیین تکلیف نشده ،اگر قرار است موضوعاتی بررسی
شود ،اینهاست .محمدجواد آذری جهرمی در خصوص از دسترس خارج شدن  ۳۰هزار دستگاه تلفن همراه
گفت :در اینباره اطالعی نداشتیم و از وزیر صمت هم درباره این مسئله پرسیدم .ایشان هم چیزی نمیدانست
که این تعداد گوشی تلفن همراه با چه ساز و کاری از دسترس خارج شدهاند؛ اما احتمال میدهیم این مسئله
با هماهنگی در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز صورت گرفته است.

وزیر نفت گفت که در خصوص اظهارات یکی از نمایندگان مجلس ،اعالم شــکایت کرده است .بیژن
زنگنه ،در حاشیه جلسه هیئت وزیران در پاسخ به پرسشــی درباره ادعای کریمی قدوسی ،نماینده
مجلس در خصوص دریافت حق مشــاوره یک و نیم میلیاردی از هپکو اظهــار کرد :هر چیزی آقای
کریمی جز اینکه گفته بود من یک سال و نیم رییس هیئت مدیره بودم ،مطلقا دروغ است؛ به تازگی
وزارت نفت و من در دادگاه و هیئت رسیدگی به رفتار نمایندگان شکایت خود را اعالم کردیم.
گفتنی است؛ ادعاهایی درباره وزیر نفت در خصوص نقش وی در مشکالت شرکت هپکو مطرح شده
است ،مطالبی در خصوص فردی به نام عطاریان مطرح شــده مبنی بر اینکه وی باجناق زنگنه است
و برای حق مشاوره دســتمزد  1/5میلیارد تومانی دریافت کرده است .در ادامه مسائلی که حول وزیر
نفت مطرح شده ،به واردات دستگاههای دست دوم چینی اشاره شــده که با چراغ سبز وزیر صورت
گرفته است.

چهره ها
سخنگوی دولت:

هر مذاکرهای
در قالب 5+1خواهد بود
سخنگوی دولت گفت :مالقاتهای سران اروپایی
و تاکید آنها بر اجرای برجام نشــان میدهد تحت
تاثیر آمریکا هستند.
ربیعــی ادامه داد :آنهــا باید به شــرایط معاهده
برگردند ،همانگونه که آقای رییس جمهور گفتند
میتوان در خود برجام مذاکراتی داشــت .وی در
بخش دیگری از سخنان خود افزود :ما با دست پر
در ســازمان ملل حضور یافتیم؛ پیغامهای زیادی
برای دیدار و مالقات با ترامپ ارائه شــده اســت،
اگر به شــرایط معاهده برگردند مــا هم تصمیم
میگیریم؛ اما هــر چه اتفاق افتــد در قالب5+1
خواهد بود .ربیعی با اشاره به اظهارات ضدایرانی
ترامپ گفت :این سخنان کارکرد داخلی در آمریکا
دارد .اســتیضاح ترامپ هم جزو مســائل داخلی
آمریکاست .ترامپ با دســت پس زده و با پا پیش
میکشــد و بنایی برای حل مسائل ندارد .ما برای
ســاخت بمب به اجازه هیچ کســی نیازی نداریم
و براســاس نظریه دینی خود دنبال ساخت بمب
نبوده ،نیستیم و نخواهیم بود.
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عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

قاسم میرزایی نکو
عضو فراکسیون امید مجلس:

کشور به حالت آماده باش
درآمده است

از انتخابات آزاد
دفاع کنید
عضــو فراکســیون امید مجلس شــورای
اسالمی گفت :هرکس که دلسوز است باید
از انتخابات آزاد دفاع کند و پای آن بایستد.
قاسم میرزایی نکو اظهار کرد :وقت آن است
که اصــاح طلبان به خصوص فراکســیون
امید ،گزارشــی رســمی از فعالیت و موانع
را شفاف بگوید؛ دانســتن حق مردم است.
وی ادامه داد:جمهوری اسالمی به پشتوانه
مجلس قدرتمند اســت؛ این راستی آزمایی
یک حکومت اســت ،باید نشــان دهیم که
مســئله ما ،قدرت و بقای ریاست نیست و
اصل نجات ایران است؛ انتخابات استصوابی و
بسته با رد صالحیت حداکثری ،فقط شعاری
تو خالی برای تیز کردن تیغ و خط و نشــان
کشیدن و کوبیدن بر طبل توخالی است که
عمال انقالب را به بلعیــدن فرزندانش مبتال
خواهد کرد.

zayanderoud8108@gmail.com

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس گفت :هیچ ســندی مبنی بر اینکه ایران
اقدامی علیه آرامکو انجام داه باشد ،وجود ندارد و
از زمانی که نیت شوم دشمن مشخص شد کشور
به حالت آمــاده باش در آمد و همه شــاهراههای
زمینی ،هوایی و دریایی تحــت کنترل نیروهای
نظامی در ایران است .حشمتا...فالحتپیشه بیان
کرد :ایران اگر به آرامکو حمله میکرد ،هیچ اثری
از آرامکو نمیماند .وی افزود :جنگ یمن به سمت
توازن پیش میرود و در طول تاریخ هر جنگی که
فرسایشی شده ،به سمت توازن پیش رفته است.
به جای فرافکنی و فرار رو به جلو ،عربستان و دیگر
کشورها موضوع یمن را در قالب حق حاکمیت ملی
یمنیها حل کنند و بیــش از این فرافکنی نکنند.
فالحتپیشــه مطرح کرد :ایران پختــه تر از آن
است که در چنین شرایطی وارد فضای مذاکراتی
شــود و امتیاز دهد .اروپاییها هم به جای فشار،
بایــد تقصیر خود را در رســیدن به این شــرایط
بپذیرند.

Politic,Society,Cultural & Sport Newspaper

همتی
رییس کل بانک مرکزی:

نانسی پلوسی ،رییس دموکرات مجلس نمایندگان،
رسما آغاز تحقیقات برای استیضاح رییس جمهوری
آمریکا را اعالم کرد .ترامــپ این کار دموکراتها را
«آزار و اذیت رییس جمهوری» نامیده است .پلوسی
گفت که رییس جمهوری باید پاسخگو باشد چون
هیچ کس باالتر از قانون نیست .وی افزود :ترامپ با
این اقدام ،از قدرت خود سوءاستفاده کرده و به قانون
اساسی خیانت کرده است .در حالی رییس مجلس
نمایندگان آغاز تحقیقات رســمی برای استیضاح
ترامپ را اعالم کرد که طی یک هفته اخیر موضوع
تماس ترامپ و رییس جمهوری اوکراین مورد توجه
رسانهها قرار گرفته بود.

انتخابات افغانستان شانس صلح
با طالبان را تهدید میکند
رییس جمهور سابق افغانستان اظهار کرد ،انتخابات
ریاست جمهوری افغانستان که قرار است شنبه پیش
رو برگزار شود ،بهترین شانس کابل برای دستیابی به
صلح با طالبان پس از  18سال جنگ ،تهدید میکند.
حامد کرزای از جمله افرادی اســت که خواستار از
سرگیری مذاکرات آمریکا و طالبان است .او بر این
باور اســت که بهترین راه ،از ســرگیری مذاکرات
صلح چه میان آمریکا و طالبان و چه میان طالبان و
افغانستان است .کرزای در این باره گفت :اکنون زمان
انتخابات نیست .ما باید ابتدا در افغانستان به صلح
دست یابیم و بعد انتخابات برگزار کنیم.

اهدای جایزه بنیاد گیتس به
«مؤدی» به خاطر ساخت توالت
نارندرا مؤدی ،جایزه بنیاد گیتس را که به خاطر پایان
دادن به «دفع مدفوع در مکانها عمومی» به او اهدا
شد ،دریافت کرد .تصمیم بنیاد گیتس برای اهدای
این جایزه به نارندرا مؤدی ،نخست وزیر هند ،انتشار
یادداشتهای مخالف و ابراز خشم سه برنده جایزه
نوبل را در پی داشت که با اشاره به افزایش حمالت
علیه اقلیتهای هند در دوران نخست وزیری مؤدی،
به این اقدام اعتراض کردند« .بنیــاد بیل و ملیندا
گیتس» اظهارکــرد ،به نظرات منتقــدان احترام
میگذارد؛ اما از تصمیم خود دفاع میکند .این بنیاد
تاکید کرد ،رعایت بهداشت مسئلهای نادیده گرفته
شده است و برنامه هند میتواند الگویی برای دیگر
کشورها در این زمینه باشد.

طرح داعش درباره زندانها و
اردوگاههای سوریه وعراق

به دنبال دور زدن تحریم
نیستیم
رییس کل بانک مرکزی گفت :ما بهدنبال دور
زدن تحریم نیســتیم و اکنون در حال انجام
تجارت بدون تحریم هســتیم .همتی با بیان
اینکه ما با روسیه با روبل و ترکیه با لیر در حال
مبادله هستیم ،افزود :این روند به تدریج دالر
را از چرخه مبادالت حذف میکند ،بسیاری
از کشورها اکنون تمایل دارند که با پول ملی
خود مبادله تجاری کنند تــا آمریکا بر روند
مبادالتشان نظارت نداشته باشد.
رییس کل بانک مرکزی در واکنش به تحریم
مجدد بانک مرکزی ،گفــت :بانک مرکزی را
تحت عنوان یک سرفصل دیگر تحریم کردهاند
که البته این اقدامات از نظر ما تبلیغاتی است.
واقعیت این است که مشــکالت جدی برای
ما از نظر روابــط بانکی ایجاد کــرده؛ اما ما
راههای دیگری را برای اجرای کارهای خود
یافتهایم.

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

گروه تکفیــری داعش بــا اســتفاده از راهاندازی
کمپینهای مختلف در شــبکههای اجتماعی در
حال تالش برای آزادســازی عناصــر آواره خود از
اردوگاههای ســوریه و عراق است .ادعا میشود که
بغدادی در ابتدای تشــکیل ایــن کمپین از طریق
ضبط و پخش صدای خود در یک ضبط صوت در 16
ماه جاری از تروریستهای تکفیری داعش خواسته
تا زندانیان خود را آزاد و زنان وابســته به این گروه
تروریستی را از اردوگاههای آوارگان نجات دهند.

هشدار احزاب سودانی
درباره عادیسازی روابط
با صهیونیستها
احزاب ســودانی درباره اقدامات دولت انتقالی در
راســتای آنچه که سیاستهای ســکوالر و لیبرال
مینامند و عادیسازی با رژیم صهیونیستی ،هشدار
دادند .جریان نصره الشریعه ودوله القانون و تعدادی
از احــزاب و گروههای اســامگرای دیگر طی یک
کنفرانس مطبوعاتی در خرطوم ،خواســتار برپایی
تظاهراتی به منظور رد اقدامات سکوالر و عادیسازی
با صهیونیستها شــدند .این احزاب اعالم کردند،
اظهارات دولت در خصوص جدایی دین از سیاست و
عادیسازی با صهیونیستها نادیده گرفتن خواست
اصلی مردم سودان است و مســئوالن در تحمیل
عقاید سکوالر خود عجله دارند.
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با توجه به دادههای منتشر شده در مرداد  ، ۹۸اصفهان بدترین وضعیت اعتبار چک را در کشور داشته است

کافه اقتصاد

اعتبارسیاه !

جریمه پزشکان متخلف در
استفاده از کارتخوان اعالم شد
مدیرکل دفتــر تنظیم مقررات ســازمان امور
مالیاتی از جریمه قطعی دو درصد از کل درآمد
پزشکان خبر داد و گفت که در سال  ۱۳۹۸دیگر
فقط به اظهارات مؤدی مالیاتی تکیه نمیشود،
بلکه از دیگر منابع اطالعاتی مانند حسابهای
بانکی و ســازمان ثبت اسناد نیز برای تشخیص
مالیات واقعی استفاده خواهد شد.
علی رســتمپور با بیــان اینکه طبــق قانون با

پزشــکانی که به قوانین مالیاتی تمکین نکنند
برخورد میشــود ،گفت :در فرآیند حسابرسی
ســال بعد که عملکرد ســال  ۱۳۹۸را بررسی
میکنیم ،با کسانی که به قانون تمکین نکردهاند
برخورد خواهیم کرد .بر اساس قانون ،کسانی که
مکلف به نصب پایانه فروش یا صندوق مکانیزه
فروش هســتند ،اگر این کار را انجام ندهند دو
درصد از مجموع وجوه دریافتی آنها مشــمول
جریمه میشود.

توزیع بیش از 4هزار بسته
لوازمالتحریر بین دانش آموزان
نیازمند اصفهانی
بیش از چهار هزار بســته لــوازم التحریر بین
دانش آموزان نیازمندان استان اصفهان توزیع
شد .معاون برنامه ریزی واموراقتصادی شرکت
توانیر وســخنگوی صنعت برق کشور درآیین
توزیع این بستههای آموزشی دراصفهان گفت:
درکشــور صدهزاربســته لوازم التحریر شامل
دفتر ،مدادرنگی ،جامــدادی و خودکار ازمحل
صرفهجویی حاصل ازقبض هــای کاغذی برق
دربین دانش آمــوزان مناطق محــروم توزیع
شده است.
مصطفی رجبی مشــهدی بابیان اینکه حذف
صدورقبض کاغذی  36میلیون مشــترک برق
ســاالنه  300میلیاردتومان صرفهجویی مالی
به همراه دارد ،افزود :بــرای صدور این قبضها
ســالیانه  540تن کاغذ نیازاســت که معادل
قطع بیش از  12هزاراصلــه درخت خواهد بود.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان اصفهان
نیز در این آیین با بیان اینکه برای صدور قبص
دومیلیون و  600مشترک دراستان ساالنه 550
درخت قطع میشــود ،گفت :حذف قبضهای
کاغذی برای این اســتان حــدود دومیلیارد و
 500میلیون تومــان صرفه جویــی به همراه
خواهد داشت.

بر اساس مصوبه جلسه  ۲۹۲کمیسیون تنظیم
مقررات ارتباطات ،متخلفــان خدمات کدهای
دســتوری از  ۵تا  ۳۰میلیارد تومــان جریمه
میشوند .به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع
رســانی وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات،
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه
 292خود دســتورالعمل خدمات پیامک انبوه
اضطراری و مقــررات حاکم بر کد دســتوری
() USSDرا به تصویب رساند .بر همین اساس،
در ماده یک مصوبه دستورالعمل خدمات پیامک
انبوه اضطراری آمده است که پیامکهای انبوه
اضطراری فقط در شــرایط بحران یا شــرایط
اضطرار قابل ارسال هستند .همچنین در ماده
دوم این دســتورالعمل این پیامکهــا با تایید
وزیر کشور و اســتاندار و فرماندار در سطح ملی
از طریق کارگروه ارتباطات و فناوری اطالعات
مدیریت بحران کشور مستقر در وزارت ارتباطات
و در سطح استان و شهرستان از طریق کارگروه
اســتانی ارتباطات به ارائه کننــدگان خدمات
ارتباطی ابالغ میشود .بر اساس ماده دیگری از
این دستورالعمل ،استفاده از کد دستوری برای
مشترک رایگان و بدون هزینه عنوان شده و در
صورتی که ارائه خدمت مبتنی بر این کد برای
مشــترک هزینه داشته باشــد ،خدمت دهنده
موظف است قبل از ارائه خدمت نسبت به اعالم
هزینه به مشــترک و اخذ تاییدیــه وی اقدام
کند.
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مرضیه محب رسول
چک به عنوان یکــی از فاکتورهای گردش مالی در
کشور طی ماههای اخیر نوســانات زیادی را تجربه
کرده است .در یک سال گذشته همواره اصفهان پس
از تهران ،جایگاه دوم بیشترین چکهای مبادله شده
را داشته است؛ اما در آخرین آمار منتشر شده میزان
چکهای برگشتی در استان به وضعیت قرمز رسید.
بر اساس آماری که بانک مرکزی از استانهای خوش
حساب منتشر کرده است در مرداد ماه ،استانهای
گیالن ،کرمانشــاه ،خوزســتان و البرز ،چه از نظر
تعدادی و چه از نظر ارزشی ،وضعیت مطلوبی را ثبت
کردند .در این اســتانها ،تعداد و ارزش چکهای
برگشتی کمتر از  ۱۰درصد تعداد و ارزش چکهای
مبادله شــده بود .نکته عجیب در آمارها ،مربوط به
استان اصفهان است .در این استان ارزش چکهای
برگشتی ،بیش از یک چهارم ارزش کل چکها را در
بر گرفت تا ضعیفترین اعتبار چک ،متعلق به استان
اصفهان باشــد .یکی از ویژگیهــای چک ،جایگاه
اعتباری آن است که امتیازی برای این ابزار پرداخت
محسوب میشود .هر چه نسبت چکهای برگشتی
به چکهای مبادلهای در ناحیهای پایینتر باشــد،
میتواند نشان دهد که بازیگران اقتصادی ،در انجام
به تعهدات خود موفقتر عمــل کردهاند .توفیق در
وصول چک و ایفای تعهدات ،اعتبار فعاالن بازار را نزد
یکدیگر افزایش میدهد و برعکس ،هر چه ضریب
چک برگشتی بیشتر باشد ،اعتبار عامالن اقتصادی
به مرور کاهش خواهد یافت .در حقیقت آمار چک،
میتواند شــاخصی برای اندازهگیری اعتبار فعاالن
اقتصادی در نواحی مختلف کشور باشد.
افت تعداد و افزایش مبلغ چکها
بهطور کلی طی  ۵ماه ابتدایی ســال ،تعداد تبادل
چک در قیاس با سال گذشته ،افت قابل مالحظهای
داشته است .در سال جاری ،بهطور میانگین در هر
ماه ۶ /۸ ،میلیون فقره چک مبادله شده ،در حالیکه
در  ۵ماه نخست سال گذشــته ،تعداد چک مبادله

جهش کرده است؛ یعنی
شده در هر ماه ،معادل /۸
 ۴۷درصد رشد!
 ۸میلیون فقره بود .یعنی
تعداد چکهــای مبادله بدترین وضعیت اعتبار چک ،در استان
از تعــداد چکهــای
اصفهان گزارش شده است .در
برگشــتی در مــرداد ماه
شده در ســطح اقتصاد،
نســبت بــه تیرمــاه ،به
بیــش از  ۲۲درصد افت
این استان معادل  ۲۶ /۸درصد از
میزان  ۹ /۸درصد کاسته
کرد؛ اما این قضیه در مورد
ارزش چکها برگشت خورده است
شد .از نظر تعداد ،نسبت
ارزش چکهــا مصــداق
چکهــای برگشــتی به
ندارد .در حقیقت با وجود
چکهای مبادلهای نیز در مــرداد ماه افت کرد و به
اینکه یکپنجم از تعداد چکها کاسته شده ،اما بر
 ۸ /۹درصد رسید که کمترین میزان در سال جاری
ارزش چکها به میزان  ۱۳ /۵درصد افزوده شــده
محســوب میشــود؛ اما ارزش چکهای برگشتی
است .در  ۵ماه ابتدایی امســال ،بهطور میانگین به
همسو با تعدادشان ،حرکت نکرد.
میزان  ۸۴ /۹هزار میلیارد تومان چک مبادله شده،
نســبت ارزشــی چکهــای برگشــتی بــه
در حالیکه این عدد در بازه مشابه سال  ۹۷معادل /۷
چکهــای مبادلــهای در مــرداد مــاه بــه
 ۷۴هزار میلیارد تومان بوده است .در واقع به سبب
 ۱۲ /۵درصد رسید .سطحی که از آذر  ۹۷به این سو
تورم ،میانگین ارزش هر چک رشــد کرده اســت.
تجربه نشده بود .با این حساب ،از هر  ۱۰۰میلیون
میانگین ارزش هر چک مبادلهای در  ۵ماه ابتدایی
تومان چک صادر شده در دومین ماه تابستان۱۲ /۵ ،
ســال قبل معادل  ۸ /۴میلیون تومان بوده که این
میلیون تومان برگشت خورده است.
عدد در بازه مشابه امســال به  ۱۲ /۴میلیون تومان

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان  اعالم کرد:

وضعیت قرمز در اصفهان
وضعیــت اعتبار فعــاالن اقتصادی در اســتانها،
میتواند با نســبت چکهای برگشتی به چکهای
مبادلهای مقایسه شود .در کل کشور ،نسبت تعدادی
چک برگشــتی معادل  ۸ /۹درصد بوده اســت ،در
حالیکه در اســتانها این عدد بیــن  ۶ /۶تا ۱۴ /۵
درصد متغیر بوده است .بهترین وضعیت ،در شمال
کشور ،گیالن ثبت شده است.
در این استان ،از هر هزار چک صادر شده ،تنها ۶۶
چک برگشت خورده است .از نظر ارزشی نیز استان
گیالن وضعیت مطلوبــی دارد و تنها  ۹ /۱درصد از
ارزش کل چکها ،برگشتی بوده است .استانهایی
که هم از نظر ارزشی و هم از نظر تعدادی ،وضعیت
مطلوبــی را ثبــت کردند ،گیــان ،البــرز ،ایالم،
خوزستان و کرمانشاه هستند.
نکته عجیب اینجاســت که بهترین وضعیت چک
برگشــتی از نظر ارزشــی ،در مناطق آزاد رخ داده
اســت .در این مناطق چکهای برگشتی ،معادل
 ۸ /۶درصد از ارزش کل چکها را شامل میشدند.
درحالیکه معموال مناطق آزاد در این زمینه عملکرد
مطلوبی نداشته و جزو بدترینها به حساب میآمدند؛
اما در ماه گذشــته چک در این مناطق بیشــترین
اعتبار را داشته است .نکته عجیبتر اینکه بدترین
وضعیت اعتبــار چک ،در اســتان اصفهان گزارش
شــده اســت .در این اســتان معادل  ۲۶ /۸درصد
از ارزش چکها برگشــت خورده اســت .یعنی از
هر یک میلیــارد تومان چک صادر شــده ،نزدیک
به  ۲۷۰میلیون تومان برگشــتی بوده اســت .در
حالیکــه در رتبه دوم بدترین اســتانها در زمینه
اعتبار چک ،سیســتان و بلوچســتان قرار دارد که
نسبت ارزشــی چکهای برگشتی در این استان به
 ۱۶درصد هم نمیرســد که اختالف قابل توجهی
با اســتان اصفهان دارد .به نظر کاستیهای جدی
در فعالیتهای اقتصادی اســتان اصفهان در مرداد
ماه وجود داشــته که باعث غرق اعتبار چک شده
است.

مدیرعامل شرکت توسعه توکا:

پیش بینی  ۱۰۰هزار هکتار کشت پاییزه در استان اصفهان

یک پنجم بازار بورس و فرابورس ایران مربوط به اصفهان است

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با پیش بینی کشت  ۱۰۰هزار هکتار غله آبی برای
کشت پاییزه جدید ،گفت :برای سال آبی جدید  ۱۳۵هزار هکتار کشت پاییزه در استان اصفهان خواهیم داشت.
محمودرضا افالکی اظهار کرد :در کشت تابستانه نزدیک به  ۲۰هزار تن محصول ذرت و صیفیجات در استان
اصفهان کشت شد که تا چند روز آینده برداشــت آن آغاز میشود .وی با بیان اینکه در کشت تابستانه حدود
هفت شهرستان از آب زایندهرود منتفع شدند ،افزود :عملکرد کشت ذرت در اصفهان مناسب بود،و  ۸۰درصد
کشت تابستانه به ذرت اختصاص یافت .مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به
برنامه جهاد کشاورزی برای کشت پاییزه در ســال آبی جدید ،گفت :پیشبینی جهاد کشاورزی برای کشت
پاییزه حدود  ۱۰۰هزار هکتار کشت غله آبی است که در صورت تامین آب از سوی شرکت آب منطقهای ،حدود
 ۹هزار تن بذر گواهیشده گندم و جو از سوی جهاد کشاورزی در اختیار کشاورزان استان قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت توسعه توکا با بیان اینکه اصفهان مدیرپروری میکند ،گفت :نقدشوندگی باالی سهام
شرکتهای اصفهان تنها به دلیل ترسیم نقشه راه جامع و استراتژیک توسط مدیران کالن استانی است که
سهم بزرگی در دستیابی به این موفقیتها دارد .فاطمه سادات هاشمی فشارکی افزود :سهم استان اصفهان
در این آمار برابر با  ۱۸درصد از سهم آمار مربوط به سال  ۹۷بوده است و اگر کل سرمایه گذاریهای انجام
شده در شرکتهای استان اصفهان از جمله فوالد مبارکه و ســایر شرکتها را به آن اضافه کنیم ،به حدود
 ۲۰درصد از سهم مربوط به آمار سال  ۹۷میرسیم .بنابراین حدود یک پنجم از بازار بورس و فرابورس ایران
مربوط به استان اصفهان است .وی ادامه داد :اصفهان پنج میلیون نفر از  ۸۰میلیون نفر جمعیت کشور را در
خود جای داده که میتوان گفت که اصفهان استانی شــش درصدی است که  ۲۰درصد از بازار بورس و فرا
بورس را در اختیار دارد.

راهداری

تهدید جدی اپراتورها
توسط وزارت ارتباطات
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 ۴۹مجتمع رفاهی
خدماتی در اصفهان در
حال بهرهبرداری است

معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای اســتان اصفهان بــا بیان اینکه  ۴۹مجتمع رفاهی
خدماتی در استان اصفهان در حال بهرهبرداری است ،گفت :استان اصفهان از نظر مجتمعهای رفاهی خدماتی در
حال بهره برداری ،رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است .محمدعلی صلواتی افزود :استان اصفهان به
لحاظ قرار گرفتن در چهار راه ترانزیتی کشــور یکی از استانهای مهم کشور محسوب میشود .وی با بیان اینکه
از سال  ۱۳۷۷احداث هرگونه واحد تک منظوره در حاشیه راهها و جادهها ممنوع شده است ،تصریح کرد :یکی از
محاســن مجتمعهای خدماتی رفاهی ایجاد رفاه و امنیت برای مسافران بوده و در زمان سفر قطعا مردم نیازمند
ارائه خدمات شایسته هستند.

رییس اتحادیه صنف لوازم التحریر از افزایش ۲۰۰درصدی قیمت لوازم التحریر
در اصفهان خبر داد:

زگهواره تا گور ،پول بده!

رییس اتحادیه صنف لوازم التحریر استان اصفهان گفت :امسال قیمت لوازم التحریر  ۱۵۰الی ۲۰۰
درصد افزایش یافته است .چیت ساز ادامه داد :متاسفانه مافیای واردات ،در بسیاری از عرصهها ورود
کرده و صنف لوازم التحریر هم از آســیب آن بی گزند نبوده است و همواره شاهد جوالن انواع لوازم
التحریر خارجی در بازار هستیم.
وی با اشاره به اینکه این افزایش قیمت در حوزه لوازم التحریر کاغذی بیشتر نمایان است ،ادامه داد:
برای نمونه دفتر چهل برگی که سال گذشته به قیمت  ۶۰۰تومان به مشتری عرضه میشد امسال به
قیمت  ۳هزار تومان فروخته میشود و باید سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده بر این امر نظارت
جدی داشته باشد .رییس اتحادیه لوازم التحریر اصفهان دراین باره گفت :هم اکنون لوازم التحریر
تولید ملی به وفور در همه فروشگاههای مجاز وجود دارد و ما از همشهریان درخواست میکنیم که
فقط از فروشگاههای دارای پروانه کسب خرید کنند .چیت ساز افزود :ما در حال رایزنی برای نظارت
بیشــتر بر قیمتها و واردات مواد اولیه لــوازم التحریر با ارز دولتی
هستیم که بتوانیم در آینده نزدیک این افزایش قیمت را
کاهش دهیم .چیت ساز ادامه داد :از شهروندان
درخواســت میکنیم همه لوازم التحریر مورد
نیاز برای یک ســال تحصیلی خود را یکجا تهیه
نکنند و فعال برای برطرف کردن نیاز شروع سال اقدام
به خرید کنند چراکه احتمال کاهش قیمتها
در این حوزه وجود دارد.
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گردشگران انگلیسی
ترکیه را ترک کردند
پس از انحالل اجباری شرکت مسافرتی توماس
کوک انگلیس ،هم اکنون گردشگران انگلیسی
در حال ترک ترکیه هستند .پس از آنکه شرکت
مسافرتی توماس کوک انگلیسی رسما منحل
شد ،سازمان هوانوردی این کشور با ارسال چند
ده فروند پرواز در تالش اســت تا گردشگران
انگلیسی را از ترکیه به خانه بازگرداند .در حال
حاضر هزار گردشگر انگلیسی در حال بازگشت
به کشور خود از فرودگاه داالمان با استفاده از
 12فروند هواپیما هستند و انتظار میرود سه
هزار گردشگر دیگر نیز با استفاده از پروازهای
بیشــتر ترکیه را به مقصد انگلیس ترک کنند.
شــرکت مســافرتی توماس کوک که یکی از
بزرگترین و قدیمیترین شرکتهای مسافرتی
جهان محسوب میشود ،به دلیل عدم توانایی
در پرداخت 2/1میلیارد دالر بدهی خود رسما
منحل شد .این شرکت  178سال سابقه فعالیت
داشت و در حدود  16کشور فعالیت میکرد و
انتظار میرود صدها هزار گردشــگر از انحالل
توماس کوک متضرر شوند.

رؤسای فولکس واگن
محاکمه میشوند
دادستانی برانشوایگ آلمان اعالم کرد ،رؤسای
فولکس واگن متهم هســتند عمــدا اطالعات
مربوط به پیامدهای مالی رسوایی این شرکت
در  ۲۰۱۵را از سهامداران آن مخفی کردهاند.
در نتیجه قیمت ســهام این خودروســازی به
صورت غیر قانونی تحت تاثیر قرار گرفت .این
خودروســاز آلمانی این اتهامات را بی اساس
خواند و گفت آنها وظیفه خــود را برای دادن
اطالعات به ســرمایهگذاران انجــام دادهاند.
هیلترود ورنر ،عضو هیئت مدیره فولکس واگن
در امور قانونی گفت« :اگر محاکمه در راه باشد،
ما مطمئنیم که اتهاماتمان رد خواهد شــد».
درسال  ،2015شــرکت فولکس واگن قبول
کرد که میلیونها خــودروی دیزل خود را در
سراســر جهان به نرمافزاری مجهــز کرده که
میتواند تست آالیندگی هوا را دستکاری کند.
در سال  2016این شــرکت قبول کرد 14/7
میلیارد دالر به دولت آمریکا بپردازد .این تخلف
تاکنون حــدود 33/6میلیــارد دالر برای این
خودروسازی هزینه داشته است .وینترکورن،
مدیرعامل ســابق فولکس واگن کــه پس از
افشای این رسوایی استعفا داد ،در ماه آوریل در
آلمان تحت تعقیب قانونی قرار گرفت .آمریکا
کمی قبل از آن از وینترکورن شــکایت کرده
بود .ســهام فولکس واگن به تازگی 2/5درصد
کاهش یافت که بیشترین کاهش طی چند روز
گذشته بوده است.

بازار

تابه دوطرفه

219,000
تومان

تابه دوطرفه کد 3269

عکس روز

برداشت نمک از «دریاچه مهارلو»
برداشت نمک از دریاچه مهارلو (واقع در شهرستان شیراز) قبل از طلوع خورشید آغاز و تا
گرمشــدن هوا به دلیل باال آمدن رطوبت از کف دریاچه و مرطوب شدن نمکها ادامه پیدا
میکند .نمکدریاچه عالوه بر مصارف صنعتی ،بــرای بهبود درد مفاصل وعضالت و باعث
تسریع در روند بهبود موثر است.

300,000
تومان

تابه دوطرفه تفلون تابان
مدل  23932با پوشش
گرانیت سایز 32

350,000
تومان

تابه رژیمی جی فی نی مدل
 01سایز  32یک طرف گریل

zayanderoud8108@gmail.com
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نمایشگاه

دفاع مقدس نشانگر ایستادگی و
مجاهدت رزمندگان است
همزمان باگرامیداشت
یدا ...شاه چراغی
سالگرد دفاع مقدس،
نمایشــگاه عکس وکتاب مولفان شــهرضایی
پیرامون دفاع مقدس برگزارشد.
دراین مراسم که باحضورسرپرست فرمانداری،
جمعــی ازمســئوالن ادارات وارگا نهــای

شهرستان شهرضاحضورداشتند،عکسهایی
ازمجاهــدت وجانفشــانی هــای رزمندگان
درطول هشت ســال دفاع مقدس به نمایش
گذاشته شد .در این نمایشگاه که به همت اداره
فرهنگ وارشاداســامی ونهادکتابخانه های
شهرستان شــهرضا تشکیل شــده بود،آثاری
ازمولفان شهرضایی نیزدرمعرض دید شرکت
کنندگان قرارگرفت .درحاشــیه این مراســم
نمایــش بسیارزیباودلنشــین تئاترخیابانی
« منم ادریس» نوشــته کــوروش نیک پیام و
بــه کارگردانــی بهنــام رضایــی و بازیگران
محمدحسین متوســل ومحمدافشــاری به
نمایش درآمد .این نمایش که به بیان ایثارگری
وجانفشــانی رزمندگان میپردازد ،بااستقبال
شــرکت کنندگان مواجه شــد .سیدســعید
طبیبیان ،مسئول اداره فرهنگ وارشاد اسالمی
شهرضا طی گفت وگویی کوتاه هدف ازبرگزاری
این نماشــگاه راتکریم و زنده نگه داشتن یاد و
خاطره شهدای دفاع مقدس اعالم کرد و افزود:
نمایش گوشهای از جانفشانی هاو دالوریهای
این اســطورههای جاوید از مهمترین اهداف
برگزاری این نمایشگاه است .وی ،دفاع مقدس
راتداعی ایســتادگی و مجاهــدت رزمندگان
و نماد ســرافرازی ملت ایران دانست و گفت:
دفاع مقدس بــرگ زرینی در تاریــخ این مرز
و بوم و یادمانی از مقاومت و ایســتادگی ملت
بزرگ ایران اسالمی است .دبیر شورای فرهنگ
عمومی شهرستان شــهرضا ،برپایی نمایشگاه
عکس با موضوع دفاع مقدس راترویج وتوسعه
فرهنگ ایثار و شــهادت مطرح کــرد و ادامه
داد:باید این روحیه جهاد و دفاع و رشادت هارابه
نسل جوان انتقال داد.

پیشنهاد سردبیر:
معاینه رایگان شهروندان آران وبیدگلی
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شهرستانهای مختلف استان
شاهین شهر
اصفهان در هفته دفاع مقدس رویدادهای مختلفی
را با رویکرد زنده نگه داشــتن یاد و خاطره شهدای
جنگ تحمیلــی و پاسداشــت ایثارگریهایی که
امنیت امروز کشور را رقم زده است ،برگزار میکنند.
این برنامهها در شهرســتانهای شاهینشــهر و
برخوار نیز به صورت ویژه آغاز شده است .سرهنگ
مســعود جهانگیری ،فرمانده ناحیه مقاومت بسیج
شاهین شهر پیرامون برنامههای هفته دفاع مقدس
اظهار داشــت :ما قدرت امروزمان را مدیون جنگ
تحمیلی  8ساله هستیم و قدرت سایبری و دفاعی
امروز جمهوری اسالمی یکی از برکات دفاع مقدس
است .وی افزود :دفاع مقدسی که زمینهساز شکست
هیمنه استکبار جهانی در اذهان عمومی شد ،دارای
 4قاعده مهم بود که توجه به آنها ســبب رشد یک
ملت خواهد شد.
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج شاهین شهر گفت:
قاعده نخست وجود رهبری الهی ،قاعده دوم مکتب
بزرگ و سومین قاعده داشتن یک ملت همیشه در
صحنه و همچنین قاعده آخر وجود داشتن دشمن
بزرگ اســت .وی افزود :وقتی به جنگ نگاه کنیم
میبینیم که از هر قشــر و هر ســن و سالی شهید،
جانباز و حتی آزاده داریم و این نشــانه وجود یک
ملت همیشه در صحنه است .جهانگیری در تشریح
برنامههای هفته دفاع مقــدس در ناحیه مقاومت
بسیج شــاهین شــهر گفت :همزمان با نخستین
روز هفته دفاع مقدس ،نمایشــگاه دفاع مقدس را
افتتاح کردیم .اقدام ویژهای که امســال انجام شده
اختصــاص دادن هر روز هفته بهنام یکی از اقشــار
اســت .جهانگیری با بیان اینکــه آخرین روز هفته
دفاع مقدس هم ویژه برنامه شهرداری شاهین شهر
برگزار میشود ،گفت :در طول این هفته برنامههایی
از قبیل غبارروبی مزار شــهدا در تمامی شــهرها و
روستاهای شهرســتان و بازسازی عملیات کربالی
 3توســط یادگاران جنگ پیش بینی شــده است.
وی ادامه داد :در هفتمیــن روز هفته دفاع مقدس
نقش طالب در جنگ  8ســاله را تشریح میکنیم و
در همین راستا یادواره شهدای طالب را در این روز
برگزار خواهیم کرد.
وی با اشاره به پایان اردوهای جهادی تابستانه اظهار
داشت :در تابستان گذشــته ما گروههای جهادی
مختلفی را برای محرومیت زدایی به مناطق محروم
شهرستان فرستادیم و در بحث کمک به سیلزدگان
ساخت یک مدرســه در منطقه نورآباد لرستان را
برعهده گرفتیم .همچنین بازســازی یک روستا به

ابالغ رای
 7/53رای قاضی شورا شماره پرونده 892/96 :شماره دادنامه 474:در خصوص دعوی خانم
فاطمه میرزایی کاشانی به وکالت از آقای رضا شاکر اردکانی فرزند احمد به طرفیت  -1حمید
مکاری زاده راوندی فرزند محمد  -2عین اهلل حمیدی خوب فرزند احمد به خواسته مطالبه
وجه پنج فقره چک جمعا به مبلغ دوازده میلیون ششصد و هشتاد هزار تومن به شماره های
 003563 -1مورخ  92/12/25عهده بانک ملــی و 003561 -2مورخ  92/10/25عهده
بانک ملی و  003562 -3مورخ  92/11/25عهده بانک ملــی و16/063566/1448 -4
مورخ  93/3/20عهده بانک ملت و 30/063565/1448 -5مورخ  93/4/20عهده بانک ملت
به انضمام خسارت دادرسی و خســارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل به شرح دادخواست
تقدیمی ،صرف نظر از اینکه به حکایت از اوراق و محتویات پرونده معلوم می گردد خوانده
ردیف اول ظهرنویس چک های مذکور و خوانــده ردیف دوم به عنوان صادرکننده چک ها
می باشد و علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعی خود را به
شعبه ارئه ننموده است ،شورا با مالحظه اصل چک در ید خواهان که کاشف از اشتغال ذمه و
مدیونیت خوانده ردیف اول و دوم می باشد دعوی خواهان را نسبت به چک های شماره  1و
 2و  3و  4وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد  519 ،198 ،194آیین دادرسی مدنی ومواد
 313 ،310قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده  2قانون اصالحی صدور چک و استفساریه
مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم بپرداخت مبلغ نه میلیون
و نهصد و هشتاد هزار تومان بابت چهار فقره مذکور بانضمام خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعی
وجه چک بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول بر اساس شاخص اعالمی بانک
مرکزی جمهوری اسالمی که پس از محاسبه از طریق اجرای احکام مدنی به حیطه وصول
در خواهد آمد و پرداخت کلیه خسارات دادرسی وفق مقررات در حق خواهان صادر و اعالم می
دارد .رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از
آن ظرف  20روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان می باشد و در
مورد چک های  1و  2و  3و  4نظر به اینکه خوانده ردیف اول (ظهرنویس) در محدوده تعهد
مربوط به عنوان ظهرنویس مسئولیت پرداخت وجه چک یاد شده را داشته اند و این در حالی
است که مطابق مقررات قانونی موضوع ماده  315قانون تجارت ،چنانچه دارنده قانونی چک
قصد انتفاع و بهره برداری از مقررات راجع به اســناد تجاری و امتیازات ویژه آن ها که چک
نیز از آن برخوردار است را داشته باشــد ظرف مدت  15روز از تاریخ مندرج در چک که علی
القاعده تاریخ صدور چک محسوب می گردد وجه چک را از طریق بانک محال علیه مطالبه
نماید و حال آنکه در ما نحن فیه خواهان خارج از فرجه ای قانونی مبادرت در مراجعه به بانک
مربوطه و مطالبه وجه چک مرقوم نموده که با عدم کفایت موجودی حساب مواجه و مراتب
منجر به صدور گواهی نامه عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه گردیده ،بنابراین دعوی
خواهان نسبت به چک های مذکور (شــماره  1و  2و  3و  )4توجهی نسبت به خوانده ردیف
اول به عنوان ظهرنویس چک یاد شده نداشته فلذا با وصف مراتب فوق در خصوص خوانده
ردیف اول مســتندا به بندهای  4و  7و  8ذیل ماده  84و ماده  89آیین دادرسی مدنی و ماده
 315قانون تجارت قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعالم می نماید .رای صادره ظرف بیست
روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان می باشد .و در
خصوص دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول و دوم نسبت چک 30/063565/1448
مورخ  1393/4/20عهده بانک ملت به مبلغ دو میلیون و هفتصد هزار تومان دعوی خواهان
را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد  198 ،194و  519آئین دادرسی مدنی و مواد  310و
 313قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده  2قانون اصالحی صدور چک بر مبنای نرخ تورم
از تاریخ چک تا زمان وصول بر اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی که
پس از محاسبه از طریق اجرای احکام مدنی به حیطه وصول درخواهد آمد و پرداخت کلیه
خسارات دادرســی وفق مقررات در حق خواهان صادر و اعالم می دارد .رای صادره غیابی
و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ ،قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از آن ظرف
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برنامه شهرستان ها به مناسبت پاسداشت مجاهدتهای ایثارگران در هفته دفاع مقدس؛

از اعزام پزشکان جهادی تا یادواره شهدای طالب

اخبار

معاینه رایگان شهروندان
آران وبیدگلی
به مناسبت هفته دفاع مقدس،
آران وبیدگلی
شــهروندان آران وبیدگلی رایگان ویزیت و پرونده
سالمت برای آنها تشکیل میشود .قائم مقام شبکه
بهداشت ودرمان شهرستان آران وبیدگل با اشاره به
اینکه این طرح باهمکاری ناحیه مقاومت بسیج آران
وبیدگل اجرا میشــود،گفت :این طــرح با هدف
ســامت ،بهداشــت ،درمان و پیشــگیری از بروز
بیماریهای واگیر و غیر واگیر در  20پایگاه سالمت
شهرســتان از صبح تا عصر اجرا میشــود .فاطمه
شیروانی افزود :در پایگاههای سالمت ،تمام خدمات
پزشــکی اعم ازمعاینه ،تشــکیل پرونده ،مراقبت
سالمت زن ومرد ،روانشناسی ،دندانپزشکی و تغذیه
ارائه میشود.

دیدار با خانواده شهیدان
«مقیمی» و «آل داود»
طور کامل را با کمک خیران عزیز شهرستان به عهده
گرفتیم و هنوز هم کار ما ادامه دارد.
اردوی جهادی «طرح سالمت» به مناسبت
هفته دفاع مقدس اجرا میشود
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج شهرستان برخوار
اظهار داشــت :تقارن سی و نهمین ســالگرد دفاع
مقدس با ایام ســوگواری سرور و ســاالر شهیدان
حضــرت اباعبدا( ...ع) بســیار مورد توجه اســت.
ســرهنگ محمدرضا شــفیعی ادامه داد :با تفکر
پیرامون تقارن به این نتیجه میرســیم که الگوی
رزمندگان دفاع مقدس که باعث شد ذرهای از خاک
کشور جدا نشــود ،حضرت اباعبدا ...الحسین (ع)
و یاران باوفای ایشان بوده اســت و ما نیز باید پیام
عاشورا یعنی مقاومت ،ایثار ،والیتپذیری و فداکاری
را دریافت کرده و سرلوحه زندگی خود قرار دهیم.
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج شهرستان برخوار با
اشاره به شرایط کشور در زمان آغاز جنگ تحمیلی،
گفت :با وجود اینکه شــهرهای مرزی کشــور در
ســال  59رنگ و بوی جنگی تمام عیار علیه کشور
داشت و مردم آن شــهرها هرلحظه حادثه تلخی را
با شلیکهای دشمن لمس میکردند ولی عدهای از
مسئوالن در تهران قصد عادی جلوه دادن کشور را
داشتند و میگفتند جنگی در کار نیست.

مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی دادگستری شهرستان
می باشــد .م الف 608033 :محمدرضا کرمانی قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم
حقوقی شهرستان آران و بیدگل
ابالغ اخطاريه اجرائي
 7/54محكوم عليه  :مرتضی خان آقایی فرزند مدیر مجهول المكان ،محكوم له  :یداله میرزایی
فرزند رمضانعلی به نشاني شهرضا شهرک امیرکبیرشرکت آریادیزل ،بموجب راي شماره
 187مورخ  98 / 2 / 28حوزه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرضا كه قطعيت يافته است
محكوم عليه محكوم است به  -1:پرداخت مبلغ هفت ميليون ريال بابت وجه چک به انضمام
پرداخت مبلغ  1 / 235 / 000ريال هزينه دادرسي  -2پرداخت تاخیرتادیه وجه چک ازتاریخ 15
 86 / 4 /درحق محکوم له  -3پرداخت حق االجرادرحق صندوق دولت  0محكوم عليه مكلف
است ازتاريخ اجرائيه ظرف ده روزمفادآن رابه موقع اجرابگذاردياترتيبي براي پرداخت محكوم
به بدهد يامالي معرفي كندكه اجراء حكم واستيفاء محكوم به ازآن ميسرباشدودرصورتي كه
خودراقادربه اجراي مفاداجرائيه نداندبايدظرف مهلت مزبورصــورت جامع دارائي خودرابه
قسمت اجراء تسليم كند واگرمالي نداردصريح ًا اعالم نمايد .م الف 609252:وحیدفاضلی
قاضي شوراي حل اختالف شعبه دوم شهرضا
حصر وراثت
 7/56آقای علی الچینانی دارای شناسنامه شماره  17به شرح دادخواست به کالسه 315/98
از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بتول
اســپنانی به شناســنامه  86در تاریخ  98/5/5اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک فرزند ذکور به نام  -1حسن الچینانی ،ش.ش
 1120083915متولد  1371/12/22و یک فرزند اناث به نام  -1فاطمه الچینانی ،ش.ش
 1120060011متولد  1370/6/4و همسر دائمی نامبرده به نام علی الچینانی ،ش.ش 17
متولد  1346/4/1و مادر نامبرده به نام صدیقه لچینانی ،ش.ش  3392متولد  1330/11/10و
پدر متوفی به نام عیدی اسپنانی ،ش.ش  18متولد  1318/2/4و غیر از نامبردگان فوق وارث
دیگری ندارد .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .م الف 607226 :شعبه
اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر
اخطار اجرایی
 7/57شماره 301/98 :حل  ، 2مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی :منصور جاللی
عاشق آبادی  ،نشانی :مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی :ابراهیم
نوروز توالئی ورنوسفادرانی  ،نام پدر :محمدرحیم  ،نشانی :خمینی شهر بلوار منتظری کوچه
روح اله پ ، 5محکوم به:به موجب رای شماره  696تاریخ  98/04/22حوزه دوم شورای حل
اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است .محکوم علیه محکوم است به :پرداخت
مبلغ  63/000/000ريال بابت اصل خواسته و پرداخت  877/500ريال بابت هزینه دادرسی
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست  98/2/15لغایت استهالک کامل
دین در حق محکوم له به انضمام پرداخت نیم عشــر دولت در حق صندوق دولت ضمن ًا در
اجرای حکم تبصره  2ماده  306رعایت گردد .ماده 34قانون اجرای احکام :همین که اجرائیه به
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به
از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریح ًا اعالم نماید.
م الف 607357 :ایمان بختیاری قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی
 7/58شماره 684/98 :حل  ، 3مرجع رسیدگی :شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی
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وی ادامه داد :از ســوی دیگر آمریکایی که پس از
پیروزی انقالب اسالمی شکســت عظیمی خورده
بود و تمام محاســبات ذهنیاش از بین رفته بود به
هر نحوی قصد سرنگونی و ایجاد خطر برای کشور را
داشت به همین دلیل کمکهای فراوانی به عراق در
جریان جنگ تحمیلی انجام میداد.
شفیعی خاطرنشان کرد :از ســوی دیگر ارتش نیز
با مشــکالت فراوانی مواجه بود ،چرا که بسیاری از
فرماندهان آن از کشور گریخته بودند و بسیاری نیز
در دادگاههای پس از انقالب خلع لباس شده بودند و
سپاه نیز تازه تاسیس شده بود ،عمال در کنار کمبود
تاسیسات و ادوات نظامی در تامین نیروی تخصصی
مورد نیاز کشــور نیز با کمبود مواجه بودیم .وی با
اشاره به درگیریهای داخلی کشور نیز تصریح کرد:
در آن دوران گروههای سیاسی فعال در کشور کامال
با هم در حــال درگیری و مجادلــه بودند و هر روز
شاهد گروگانگیری یا اقداماتی از این قبیل بودیم
که به عنوان مثال میتوان به کودتای نوژه اشــاره
کرد که خنثی شد.
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج شهرستان برخوار
پیرامون شرایط این دوران کشور عراق ،خاطرنشان
کرد :با وجود همه این مشــکالت و التهابات داخلی
و خارجی جمهوری اســامی امــا در مقابل عراق

وضعیت کامال مســتحکمی در آن دوران داشــت
و از کمکهای خارجی بســیاری نیز بهره میبرد.
وی ادامه داد :اســتراتژی عراق جنگ سریع بود و
توقع داشت همچون رژیم صهیونیستی سریعا کمر
جمهوری اسالمی را بشکند ،به همین دلیل زمانی
که پس از آغاز جنگ تحمیلــی وارد اتاق عملیات
رژیم بعث شد پس از صحبتهای وزیر دفاع عراق
مبنی بر اینکه خلبانان ما  20دقیقه است به سمت
ایران حرکت کردهاند ،میگوید نیم ســاعت دیگر
کمر ایران شکسته خواهد شــد .شفیعی در ادامه با
اشاره به برنامههای گرامیداشت هفته دفاع مقدس
در شهرستان برخوار ،گفت :هدف از گرامی داشتن
دفاع مقدس ترویج فرهنگ مقــاوت ،ایثار ،والیت
پذیری و خودباوری ملی است.
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج شهرستان برخوار
برگزاری اردوهای جهادی را دیگــر برنامه درنظر
گرفته شده در طول هفته دفاع مقدس مطرح کرد
و گفت :عالوه بر اعزام گروههای عمرانی به مناطق
محروم ،برگــزاری اردوی جهادی طرح ســامت
با حضور پزشــکان متخصص متعددی به مناطق
محروم با هــدف ترویج فرهنگ خدمــت به مردم
نقطه عطف برنامههای پیش بینی برای هفته دفاع
مقدس است.

شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاسداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع شوراهای حل
اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ساعت  04:50بعدازظهر روز شنبه مورخه 1398/08/18
 ،مشخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :حسینعلی اعتمادی  ،نام پدر :محمود  ،نشانی:
خمینی شهر منظریه ک صبا ؛ مشخصات خوانده-1 :نام و نام خانوادگی :مجتبی باقری  ،نام
پدر :محمدعلی  ،خواسته و بهای آن :مطالبه مبلغ  61/000/000ريال وجه یک فقره چک
بانضمام جمیع خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ چک  ،دالیل خواهان :رونوشت چک
و رونوشــت گواهی عدم پرداخت  ،گردش کار :خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و
تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های
کثیراالنتشار وفق ماده  73قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی
نموده است .لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می
گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده
و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد .م الف 607363 :رئیس شعبه سوم حقوقی
شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی
 7/59شماره 29/98 :حل ، 10مرجع رسیدگی :شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی
شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاسداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع شوراهای حل
اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ساعت  04:30بعدازظهر روز دوشنبه مورخه 1398/08/06
 ،مشــخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :داود پیمانی  ،نام پدر :محمد ؛ مشــخصات
خوانده-1 :نام و نام خانوادگی :مهدی هاشمی  ،خواسته و بهای آن :مطالبه بابت مانده فاکتور
فروش سنگ به مبلغ  65/000/000ريال  ،دالیل خواهان :مدارک ارائه شده  ،گردش کار:
خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی
از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده  73قانون آئین دادرسی
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است .لذا در اجرای قانون مذکور خالصه
دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف 607365 :رئیس شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی
 7/60شماره 2141/97 :حل ، 8مرجع رسیدگی :شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر به نشــانی :خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع
شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ساعت  04:15بعدازظهر روز شنبه مورخه
 ، 1398/08/11مشــخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :علیرضا ملک ورنوسفادرانی ،
نام پدر :احمد  ،نشانی :خمینی شــهر خ حکیم فرزانه روبروی گلزار شهدای دهنو (خوشاب)
سنگبری ازنا ؛ مشخصات خوانده-1 :نام و نام خانوادگی :نادره بوداقی  ،نام پدر :محمدعلی
 ،خواسته و بهای آن :مطالبه وجه  50/000/000ريال یک فقره چک  ،دالیل خواهان :کپی
مصدق چک و کپی مصدق گواهی عدم پرداخــت  ،گردش کار :خواهان.خوانده را مجهول
المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی
از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده  73قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب
در امور مدنی نموده است .لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را
دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد .م الف 608295 :رئیس شعبه
هشتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی
 7/61شماره 686/98 :حل  ، 3مرجع رسیدگی :شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی
شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاسداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع شوراهای حل
اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ساعت  04:40بعدازظهر روز شنبه مورخه 1398/08/18
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همزمان با هفته دفاع مقدس
خوروبیابانک
جمعی از مسئوالن شهرستان خوروبیابانک با خانواده
شهیدان علی اکبر مقیمی و سید رحمت ا ...آل داود
دیدار کردند .امام جمعه خوروبیابانک گفت :هفته
دفاع مقدس فرصتی برای تکریم بیشتر خانوادههای
معظم شهدا و ایثارگران است .حجت االسالم سید
احمد مهدی نژاد افزود :به برکــت این خونهای
مطهر کشور ما در اوج امنیت و اقتدار قرار دارد.

برگزاری شب شعر «یاد شهدا»
در اردستان
اردستان
فرماندار اردستان گفت :به مناسبت
هفته دفاع مقدس شب شعر «یاد شهدا» با حضور
عبدالجبار کاکایی در اردستان برگزار میشود .حمید
رضا تاملی در مراسم افتتاح نمایشگاه بزرگ یاد یاران
که با تجهیزات زرهی ســنگین و نیمه سنگین در
منطقه نینوای زواره برپا شده است ،اظهار داشت :با
اجرای شب شعر یاد شــهدا که با حضور شاعر برتر
کشور و دفاع مقدس عبدالجبار کاکایی ،شبیه سازی
عملیات بیت المقدس و اجرای گروه تئاتر مدرسه
عشق تالش داریم تا بخشــی از دینی که نسبت به
انتقال ارزشهای دفاع مقدس داریم را ادا کنیم.

 ،مشخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :حسینعلی اعتمادی  ،نام پدر :محمود  ،نشانی:
خمینی شهر منظریه ک صبا ؛ مشخصات خوانده-1 :نام و نام خانوادگی :محمد ستار زاهدی ،
نام پدر :صفرعلی  -2 ،نام و نام خانوادگی :حبیب میرعلی زاده  -3 ،نام و نام خانوادگی :سیدرضا
فاطمی  ،خواسته و بهای آن :مطالبه مبلغ  27/000/000ريال وجه یک فقره چک بانضمام
جمیع خسارات دادرسی و تاخیر تادیه  ،دالیل خواهان :رونوشت چک و رونوشت گواهی عدم
پرداخت  ،گردش کار :خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست
و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده
 73قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است .لذا در اجرای
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت
رسیدگی حاضر گردد .م الف 607366 :رئیس شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی
 7/62شماره 2143/97 :حل ، 8مرجع رسیدگی :شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر به نشــانی :خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع
شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ساعت  04:00بعدازظهر روز شنبه مورخه
 ، 1398/08/11مشــخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :علیرضا ملک ورنوسفادرانی ،
نام پدر :احمد  ،نشانی :خمینی شــهر خ حکیم فرزانه روبروی گلزار شهدای دهنو (خوشاب)
سنگبری ازنا ؛ مشخصات خوانده-1 :نام و نام خانوادگی :شرکت نما پالست مهدیشهر به
مدیریت اکبر معینی  ،نام پدر :محمدعلی  ،خواسته و بهای آن :مطالبه یک فقره چک به مبلغ
 9/000/000ريال  ،دالیل خواهان :کپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت  ،گردش کار:
خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی
از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده  73قانون آئین دادرسی
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است .لذا در اجرای قانون مذکور خالصه
دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف 608297 :رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
حصر وراثت
 7/55آقای احمدرضا کوچکی دارای شناسنامه شماره  2238به شرح دادخواست به کالسه
 314/98از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
محمد کوچکی خمسلوئی به شناسنامه  1075در تاریخ  98/5/12اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به چهار فرزنــد ذکور به نام های :
 -1محمدرضا کوچکی ،ش.ش  20متولد  -2 ،1345/3/2احمدرضا کوچکی ،ش.ش 2238
متولد  -3 ،1354/9/9حمیدرضا کوچکی ،ش.ش  26متولــد  -4 ،1360/12/1غالمرضا
کوچکی خمسلوئی ،ش.ش  220متولد  1366/5/3و شش فرزند اناث به نام های  -1شهین
کوچکی خمسلوئی ،ش.ش  2205متولد  -2 ،1350/6/6زهرا کوچکی خمسلوئی ،ش.ش
 2364متولد  -3 ،1357/10/1رقیه کوچکی خمسلوئی  ،ش.ش  2304متولد ،1349/8/15
 -4فاطمه کوچکی خمسلوئی ،ش.ش  1120056431متولد  -5 ،70/4/20شهناز کوچکی،
ش.ش  1438متولد  -6 ،47/1/3مریم کوچکی ،ش.ش  26متولد  1363/6/31و دو همسر
دائمی به نام های  -1طاهره شمســی ،ش.ش  3متولــد  -2 ،1341/1/2نجمه خدادادی،
ش.ش  19متولد  1321/2/28و غیر از نامبــردگان فوق وارث دیگری ندارد .اینک با انجام
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد
و اال گواهی صادر خواهد شد .م الف 607224 :شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف
شهرستان فریدونشهر
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پیشنهاد سردبیر:
حذف وثیقه خروج از کشور مشموالن غیر غایب در اربعین
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مسئول سازمان بسیج دانشآموزی استان اصفهان:

ناجا
معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی
استان خبر داد:

حذف وثیقه خروج از کشور
مشموالن غیر غایب در اربعین

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی اســتان
اصفهان گفت :کلیه مشموالن غیر غایب میتوانند
در بازه زمانی  7مهر ماه تا  10آبان ماه ســال جاری
بدون پرداخت وثیقه ،مجوز خروج از کشور به کربالی
معلی را دریافت کنند .وی در خصوص نحوه خروج
از کشور مشموالن برای سفر زیارتی کربالی معلی
گفت :دانش آمــوزان ،دانشــجویان ،طالب حوزه
علمیه و دارندگان برگ آماده به خدمت بدون غیبت
میبایست در بازه زمانی  7مهر ماه تا  10آبان ماه سال
جاری از طریق درگاه خدمات الکترونیکی انتظامی
به نشانی  www.epolice.irکدملی و کدسخا را
وارد و درخواست خروج از کشور خود را ثبت کنند.
پناهپوریان تصریح کرد :دارنــدگان برگ آماده به
خدمت بدون غیبت در صورتی که تاریخ بازگشت به
کشور آنان یک ماه قبل از تاریخ اعزام به خدمتشان
باشــد ،میتوانند به صورت اینترنتی درخواســت
خود را ثبت کنند .وی عنوان کرد :مشــموالنی که
در مهلت معرفی تعییــن تکلیف وضعیت خدمتی
هستند و قصد شرکت در این سفر معنوی را دارند،
بدون نیاز به دریافت برگ آماده به خدمت ،میتوانند
به صورت اینترنتی درخواست خروج از کشور خود را
ثبت کنند .معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی
استان اصفهان گفت :آن دســته از مشموالن غیر
غایبی که برای معافیت پزشــکی ،کفالت و یا موارد
خاص اقدام کردهاند و درخواســت آنان در سامانه
وظیفه عمومی در حال بررسی است ،میتوانند برای
خروج از کشــور در این ایام ،از تسهیالتی بهرهمند
شوند .وی اظهار داشت :مشــموالن واجد شرایط
قانون جریمه که حداقل نیمــی از مبلغ جریمه را
پرداخت کرده و اقساط معوقه ندارند نیز میتوانند در
این سفر معنوی شرکت کنند .معاون وظیفه عمومی
استان اصفهان خاطرنشان کرد :متقاضیان در صورت
نیاز به اطالعات بیشــتر میتوانند از طریق پایگاه
اطالعرسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.
 ،police.irسامانه تلفن گویا به شماره  096480و
یا کانال سازمان به نشانی  @ sarbazvazifehاز
آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

دستگیری  276خرده فروش مواد
مخدر و معتاد متجاهر در اصفهان
جانشــین فرمانده انتظامی استان ،از دستگیری
 276خرده فروش مواد مخدر و معتاد متجاهر در
عملیات یک روزه ظفر  77توسط ماموران پلیس
مبارزه با مــواد مخدر این فرماندهــی خبر داد.
حسین حسین زاده گفت :با شــروع فصل پاییز
و آغاز ماه مهر چیزی نزدیک به  840هزار نفر از
دانش آموزان اســتان اصفهان به مراکز آموزشی
مراجعه میکنند و به این افــراد تعداد زیادی از
معلمان و مربیان نیز اضافه میشــوند که در این
راســتا نیروی انتظامی هم طرحها و برنامههای
خود را به شــکل دیگری اجرا میکند .جانشین
فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت :در همین
رابطه پلیس مبــارزه با مواد مخــدر فرماندهی
انتظامی اســتان اصفهان همگام با بازگشــایی
مدارس عملیات ویــژه و ضربتی را در حاشــیه
کالنشهر اصفهان و برخی از شــهرهای بزرگ
اســتان اجرا کرد که در این عملیــات یک روزه
تعداد  276نفر از خرده فروشان و سخت معتادان
دستگیر شدند.

طرح «یک کاسب ،یک دانشآموز» به همت بسیج در اصفهان اجرا میشود
مسئول سازمان بســیج دانشآموزی اســتان اصفهان با اشاره
به کمک به دانشآمــوزان نیازمند گفت :بســیج دانشآموزی
با همکاری بســیج اصناف طرحــی با نام «یک کاســب ،یک
دانشآموز» را اجرا میکند .در این طرح بســیجیان در بازار و
اصناف مختلف کمکهای خود را در اختیار بسیج قرار میدهند
که با کمــک آموزشوپرورش به دانشآمــوزان نیازمند تقدیم

بر اساس اعالم نیروی انتظامی ،پرونده اسید پاشی اصفهان همچنان باز است؛

ابهام و امید

پریسا سعادت
پس از گذشت  5سال از اتفاق تلخ اسید پاشی در
اصفهان و کش و قوسهای فراوان و شــایعات در
مورد بی نتیجه ماندن تحقیقات و مختومه شدن
پرونده ،بــه تازگی رییس پلیــس آگاهی نیروی
انتظامی اعالم کرد این پرونــده هنوز در جریان
است و تا رسیدن به نتیجه تحقیقات ادامه خواهد
داشت.
حادثه اسیدپاشــیهای زنجیــرهای در اصفهان،
مربوط به اسیدپاشــیهای پیاپی به صورت زنان
در شــهر اصفهان بود که در مهرماه سال ۱۳۹۳
به وقوع پیوســت .در جریان این اسیدپاشــیها،
حداقل چهار دختر و زن جــوان مورد حمله قرار
گرفتند که منجر به مرگ یکی از آنها شد .هیاهو
بر سر این ماجرا در حالی یک ماهی اصفهان را در
بهت و شوک فرو برد که نیروی انتظامی اعالم کرد
به دلیل جنجالهای خبری  ،نتوانســتهاند مجرم
را دستگیر کنند.
ســرهنگ مقیمی ،رییس پلیس وقــت ناجا در
ســال  96گفته بــود« :قطعا اگر فضــای آرامی
وجود داشت و مجرم احســاس خطر نمیکرد که
احتمال دستگیریاش باالست ،بیرون میآمد و ما
میتوانستیم دستگیرش کنیم .برنامهریز یهایی

داشــتیم و در آن جغرافیای جرم و ســاعتهایی
که مجرم کار خودش را انجــام داده بود ،برای ما
مشخص بود و پیشبینی ما این بود که دستگیرش
میکنیم؛ اما متاسفانه کمی شــلوغ شد و برخی
رســانهها جلوجلو حکم اعدام بــرای مجرم صادر
کردند و فضا طوری شــد که متهــم دیگر بیرون
نیامد و به عبارتی صحنه را ترک کرد».
انتقادات به نیروی انتظامی و معرفی نشــدن یک

مسئول فرهنگی ستاد اربعین استان اعالم کرد:

ثبت نام  ۶۲هزار اصفهانی برای شرکت در پیادهروی اربعین
مسئول فرهنگی ســتاد اربعین استان اصفهان
گفت :با توجه به بازگشــت همه زائــران از مرز
مهران مســئوالن امکانات اســکان در این مرز
را فراهم کنند تــا اگر به هردلیل امــکان ادامه
مسیر نبود ،حداقل برای یک شب زائران اقامت
راحتی داشــته باشــند .مهدی گرجی ،درباره
اســتقبال مردم از مراســم پیادهروی اربعین و
فعالیت موکبداران استان اظهار داشت :تاکنون
بیش از  62هزار نفر برای شرکت در این مراسم از
استان اصفهان نامنویسی کردهاند و  105موکب
هم از استان به مراسم اعزام میشوند .وی گفت:
اگر مرزها بهموقع باز نشــوند ،عــاوه بر معطلی
زائران ،کامیونهــا و کامیونتهای حامل اقالم
خوراکی نیز بهموقع به مقصد موکبها نمیرسند.
انتظار داریم که مسئوالن مربوطه بتوانند بهموقع
هماهنگیهای الزم را انجام دهند تا مشــکلی از
این بابت نداشته باشیم .ما از مسئوالن میخواهیم
مجوزهای الزم بــرای اســتقرار جرثقیلها در
مســیر پیادهروی از داخل کشور صادر شود .وی
با اشــاره به مشکالتی که ســالهای گذشته در
مسیر بازگشــت به مرزهای ایران وجود داشت

آگهی وقت رسیدگی
 7/63شــماره 1126/98 :حل  ، 11مرجع رسیدگی :شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل
اختالف خمینی شهر به نشانی :خمینی شــهر ـ بلوار پاسداران ـ روبروی کوی مهستان ـ
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ساعت  09:00صبح روز یکشنبه
مورخه  ، 1398/08/12مشخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :محمدرضا طاهران ،
نام پدر :شکراله  ،نشانی :خمینی شهر خ سلمان فارسی کوچه میالد 2پ 38؛ مشخصات
خوانده-1 :نام و نام خانوادگی :نیما رام پناه  ،نام پدر :هوشنگ  ،خواسته و بهای آن :مطالبه
وجه یک فقره چک بانک مســکن به مبلغ چهل میلیون ريال به انضمام مطلق خسارات
اعم از هزینه های دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید لغایت اجرای حکم ،
گردش کار :خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است .لذا در اجرای
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند
با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر
جهت رســیدگی حاضر گردد .م الف 608420 :رئیس شعبه یازدهم حقوقی شورای
حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی
 7/64شــماره 1130/98 :حل  ، 11مرجع رسیدگی :شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل
اختالف خمینی شهر به نشانی :خمینی شــهر ـ بلوار پاسداران ـ روبروی کوی مهستان ـ
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ساعت  08:45صبح روز یکشنبه
مورخه  ، 1398/08/12مشخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :محمدرضا طاهران ،
نام پدر :شکراله  ،نشانی :خمینی شهر خ سلمان فارسی کوچه میالد 2پ 38؛ مشخصات
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شــود .محمد ادیب ،اقدامات و برنامههای بسیج دانشآموزی
در آغاز ســال تحصیلی و هفته دفاع مقــدس را چنین عنوان
کرد :بسیج دانشآموزی در آیین بازگشــایی مدارس با کمک
معلمــان و مدیران مــدارس فعالیتهای مختلفــی را برعهده
داشــت ازجمله آذینبندی مــدارس ،نواختن زنــگ مقاومت
همزمان با زنگ آغاز ســال تحصیلی ،برپایی نمایشــگاه دفاع

مقدس و برگــزاری یادوارههای شــهدا .وی با اشــاره به دیگر
طرحها و برنامههای بســیج که به مناســبت مــاه مهر اجرایی
میشود بیان کرد :برنامههای ابتکاری دیگر مانند اعزام کاروان
ایثار در برخی نواحی انجام میشــود و برنامههای متنوع دیگر
که در نواحی مختلف آموزش و پرورش ممکن اســت ،متفاوت
باشد.

گفت :ازآنجاییکه اکثر بازگشتها از مرز مهران
انجام میشود ،به دلیل ازدحام جمعیت با کمبود
اتوبوس مواجه میشدیم که امیدواریم طبق گفته
مسئوالن راهداری و حمل و نقل جادهای امسال
شــاهد این ازدحام و معطلی زائران نباشیم؛ اما
درخواستی که از مسئوالن داریم این است که در
این مرز امکانات اسکان برای زائران فراهم شود
تا اگر به هر دلیلی موفق نشــوند به اتوبوسهای
برگشــت برســند ،بتوانند یک شــب را در مرز
بهراحتی بگذرانند.

خوانده-1 :نام و نام خانوادگی :خسرو واثقی  ،خواسته و بهای آن :مطالبه وجه یک فقره چک
بانک سپه به مبلغ هفتاد میلیون ريال به انضمام مطلق خسارات اعم از هزینه های دادرسی
و خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید لغایت اجرای حکم  ،گردش کار :خواهان.خوانده
را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده  73قانون آئین دادرسی دادگاه های
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است .لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه
ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الــف 608426 :رئیــس شــعبه یازدهــم حقوقــی شــورای حــل اختالف
خمینی شهر
ابالغ رای
 7/65کالسه پرونده، 542/97:شماره دادنامه، 98/06/23- 1402:مرجع رسیدگی:شعبه
چهارم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان :محمدرضا طاهران فرزند شکراله به
نشانی:خمینی شهر خ ســلمان فارســی کوی میالد 2پ 18؛ خوانده :حبیب امیریوسفی
فرزند نصراله نشــانی :مجهول المکان  ،خواســته :مطالبه وجه چک  ،گردشکار :پس از
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه
مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای
می نماید .رای قاضی شــورا :در خصوص دعوی آقای محمدرضا طاهران فرزند شکراله
به طرفیت آقای حبیب امیریوسفی به خواســته مطالبه مبلغ  80/000/000ريال وجه 2
فقره چک به شــماره  890627/45و  890626/59هرکــدام  40/000/000ريال مورخ
 95/3/30و  95/4/30به انضمام خســارت دادرسی و خســارت تاخیر تادیه نظر به مفاد
دادخواست مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و با توجه به عدم
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فرد به عنوان مجرم تا امروز هم ادامه دارد .ســال
گذشته هم اعالم شــد این پرونده مختومه شده
است آن هم در شــرایطی که قربانیان این ماجرا
اعالم کردنــد هنوز هیچ دیهای بــه آنها پرداخت
نشده است و آنها با مشــکالت جدی برای تامین
هزینه درمان خود روبه رو هستند.
پس از گذشته بیش از یک ســال از خبر مختومه
شــدن این پرونده اما رییس پلیس آگاهی نیروی

انتظامــی اعالم کرد پرونده اسیدپاشــی اصفهان
بایگانی نشده و همچنان در جریان است.
سردار محسن حســن خانی افزود :همچنان در
حال پیگیری این پرونده هســتیم که در صورت
حصول نتیجه حتما به اطالع مردم میرسد.
رییــس پلیــس آگاهی گفــت :پلیــس آگاهی
پروندههــای جنایی را کنــار نمیگــذارد و این
پروندهها همچنان جریان دارند .ســردار حســن
خانی افزود :پروندههای جنایــی دائما در جریان
هســتند و پروند ههای معوقه قتل ،اسیدپاشی و
سرقت مسلحانه نیز از جمله پروند ههایی نیستند
که بایگانی شوند.
وی در پاســخ به این ســوال که گفته میشــود
در رابطه با پرونده اسیدپاشــی دو نفر دســتگیر
شــدهاند ،گفت :پلیس دو نفر را شناسایی کرده و
مظنونهایی را احضار کرده؛ اما اخیرا فرد جدیدی
در این رابطه دســتگیر نشده اســت .هر چند با
گذشت  5سال از آن اتفاق تلخ ،برخی اعتقاد دارند
بعید است دیگر بتوان ردی از مجرم در این پرونده
پیدا کرد؛ اما پیگیریهای پس از این ماجرای تلخ
موجب تصویب قانون تشدید مجازات اسید پاشی
شد .با وجود همچنان چالش مقابله با این جرم در
کشور وجود دارد و به نظر میرسد قوانین آنگونه
که باید پیشگیرانه نبوده است.

معاون وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی:

نظام ارجاع سالمت بدون کمک بخش خصوصی موفق نمیشود
معاون بهداشتی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشــکی گفت :بدون همــکاری و کمک بخش
خصوصی نظام ارجاع ســامت به تمامی اهداف
خود دست پیدا نمیکند.
علیرضا رییسی درمراســم آغاز به کار طرح نظام
ارجاع الکترونیکی سالمت در شهرستان خمینی
شــهر در غرب اصفهان با اشــاره به زمینه قانونی
جلب همــکاری بخش خصوصــی در اجرای این
طرح افزود :قانون برنامه ششــم بیمهها را مکلف
کرده اســت تا پایان ســال دوم اجــرای برنامه
خرید راهبردی مبتنــی بر پرونــده الکترونیک
داشــته باشــند و پرداختهای بیمــهای باید بر
اساس قانون طبق نســخه الکترونیک انجامشود
و رسیدگی به اســناد پزشــکی باید الکترونیک
باشــد.معاون بهداشــتی وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشــکی کشــور ادامه داد :تسریع در
پرداخت نســخههای الکترونیکــی و ارجاع بیمار
بیشــتر به این مراکز از دیگر مشوقهای ضروری
برای ســوق دادن بخش خصوصی به سمت نظام
ارجاع الکترونیکی سالمت اســت.وی ،فازبندی
طرح نظام ارجاع الکترونیکی ســامت را ضروری

دانســت و تاکید کرد :باید در اجرای این طرح از
اهرم بیمهها بهره برد و باید هزینه های تمام شده
به طرفهای طرح پرداخت شود.معاون بهداشتی
وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی کشور
خاطر نشــان کرد :نباید به نظام ارجاع به عنوان
یک نظام پرتابه بــه منظور پــاس دادن بیمار به
سمت پزشک نگاه شــود زیرا در این صورت نقض
غرض خواهد شــد و هزینهها افزایــش مییابد ،
دوره درمان طوالنی تر و امکانــات از بین خواهد
رفت.

حضور خوانده در جلسه مورخ  98/5/5و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب ایشان و با عنایت
به نظریه مشورتی اعضاء شورا و احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و با توجه به
وصف تجریدی بودن اسناد تجاری مستنداً به مواد  9و  18و  19و  25و  27قانون شوراهای
حل اختالف مصوب  94/8/10و مواد  313 ، 311 ، 310از قانون تجارت و تبصره الحاقی
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده  2قانون صدور چک و مواد 198و  519و
 522از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را
ثابت دانسته و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل میلیون ريال بابت اصل
خواسته و پرداخت مبلغ  550/000ريال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر
تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت اســتهالک کامل دین بر مبنای شاخص بهای کاال و
خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر
و اعالم می گردد .رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در
همین شورا و ســپس ظرف مهلت  20روز پس از انقضاء مدت واخواهی قابل تجدیدنظر
در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد .در خصوص مبلغ  40/000/000ريال
موضوع چک شماره  890626/59نظر به استرداد خواسته توسط خواهان طی صورتجلسه
مورخ  97/12/6مستداً به بند ت ماده  107قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر
و اعالم می گردد رای صادره ظرف مهلت  20روز پــس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی
در محاکم عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر می باشد .م الف 608433 :عمار
امیری آرانی قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر
ابالغ رای
 7/66کالسه پرونده ، 10/98:شــماره دادنامه ، 434:تاریخ رسیدگی ، 98/5/09 :مرجع
رسیدگی :شعبه اول شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان :محمدرضا طاهران فرزند
شکراله به نشانی:خمینی شــهر خ سلمان فارســی کوچه میالد 2پ 18؛ خوانده :فاطمه

Politic,Society,Cultural & Sport Newspaper

اخبار

جزییات تکمیل ظرفیت
دانشگاه آزاد
اطالعیه دانشــگاه آزاد درباره تکمیل ظرفیت
آزمون سراســری سال  ۱۳۹۸دانشــگاه آزاد
صادر شــد .براین اســاس ،داوطلبان آزمون
سراسری سال  ۹۸که براساس کارنامه صادره
از سوی سازمان سنجش آموزش کشور مجاز
به انتخاب رشته شــدهاند میتوانند درصورت
تمایل نســبت به انتخاب حداکثــر یک صد
رشــته محل از طریق ســایت مرکز سنجش
و پذیرش دانشگاه آزاد اســامی اقدام کنند.
داوطلبان برای انتخاب رشــته الزم اســت با
استفاده از کد دسترسی انتخاب رشته مندرج
در ذیل کارنامه صادره از سوی سازمان سنجش
آموزش کشور و کدملی به سامانه وارد شده و
سپس نسبت به پرداخت هزینه انتخاب رشته
اقدام کنند.
داوطلبانی که عالوه بر گروه آزمایشــی اصلی
در گروههای هنر و یا زبانهای خارجی شرکت
کرده و مجاز به انتخاب رشته شدهاند میتوانند
درصورت تمایل ،رشته و محلهای این دو گروه
را در میان انتخابهای یکصدگانه خود منظور
کنند .ویرایش رشــته و محلهای انتخابی تا
پایان مهلت انتخاب رشــته امکان پذیر بوده و
داوطلبان نیازی به پرداخــت هزینه مجدد به
منظور ویرایش رشــته و محلهــای انتخابی
خود ندارند.

 ۳برابر شدن معتادان به «گل»
در کشور طی  ۱۰سال گذشته
طبق گزارش ستاد مبارزه با مواد مخدر ،دلیل
افزایش مصرف «گل» به تغییر الگوی مصرف
مخدرها طی یک دهه اخیــر برمیگردد۱۰ .
ســال قبل ۴ ،درصد جمعیت معتادان کشور
بــه گل اعتیــاد داشــتند و این رقــم اکنون
 ۳برابر شــده اســت؛ الگویی که از تریاک به
ســمت هرویین و کراک ،بعد از آن به ســمت
شیشه و ســپس به ماده مخدر گل سوق پیدا
کرده است.
نکته قابل توجه در اعتیاد به گل ،ســن پایین
مصرفکنندگان این مخدر است که عمده آنها
را دانشآموزان ،نوجوانان و دانشجویان تشکیل
میدهند .سهولت دسترســی ،ایجاد احساس
سرخوشی موقتی و قیمت تقریبا پایین گل از
مهمترین دالیل استقبال قشر نوجوان و جوان
از این ماده مخدر است .کارشناسان میگویند
مصر فکنند ههای گل عموما در سنین پایین
هســتند .این افراد کسانی هســتند که تصور
میکنند گل ماده مخدری مثل هرویین نیست.
چون این ماده مثل سیگار مصرف میشود ،فکر
میکنند اثراتش نیز مانند آن است .همچنین
آنها بابت تهیه گل پــول چندانی نمیپردازند
به همیــن دلیل چندان دچــار لطمات مادی
نمیشوند .بیشتر معتادان به گل وقتی خودشان
را با دیگــر معتادان مقایســه میکنند ،تصور
میکنند جزو افراد معتاد طبقهبندی نمیشوند.
افزایش احســاس سرخوشــی از جمله دالیل
گرایش به گل است.
معمــوال نوجوانــان و افــرادی که عــاوه بر
بحرانهای بلوغ ،نوجوانی و جوانی دچار تنش
با خانواده هستند یا خلق غمگین دارند ،تالش
میکنند با مصرف گل شکســتها و غمهای
زندگی شــخصی خود را به فراموشی بسپارند.
در برههای گفته میشــد مصرف شیشه باعث
الغری افراد چاق میشود ،االن هم به نوعی به
افراد الغر گفته میشود که مصرف گل اشتها را
بیشتر و آنها را چاق میکند .مصرف گل معموال
گروهی صورت میگیــرد و به ندرت به صورت
فردی اتفاق میافتد.

رجبی دهنوی فرزند مصطفی نشــانی :اصفهان خ امام خمینی دهنو خ ولیعصر بن بست
شماره(2نگین) هشتمین منزل سمت راست  ،خواسته :مطالبه وجه چک  ،گردشکار :پس
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه
مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای
می نماید .رای قاضی شورا :در خصوص دادخواست تقدیمی آقای محمدرضا طاهران به
طرفیت خانم فاطمه رجبی به خواسته مطالبه مبلغ  90/000/000ريال وجه یک فقره چک
به شماره /58-035193خ عهده بانک ســپه بانضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر
تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواســت تقدیمی مالحظه رونوشت مصدق چک با
توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخ  98/5/1و عدم حضور خوانده در جلسه
رسیدگی شورا و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید
ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشــورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه تقدیمی و
با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای دین مســتنداً به ماده  9و  18و  19و  25و
 27قانون شــوراهای حل اختالف  94/8/10و مواد  313 ، 311 ، 310از قانون تجارت و
تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده  2قانون صدور چک و مواد
198و  519و  522از قانون آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت
مبلغ  90/000/000ريال بابت اصل خواســته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر
رسید چک تا زمان اجرای حکم که توســط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس
شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت خسارات و هزینه های
دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد .رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل
تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد .م الف 608437 :عمار
امیری آرانی قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر

zayanderoud8108@gmail.com
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واکنش «محمد صالح» به اقدام
جنجالیاش درباره مصر
صالح در مراسم بهترینهای فوتبال جهان در
سال  2019در ترکیب
نهایی قرار نگرفت
که ایــن باتوجه
به درخشــش او
تعجب بســیاری
را به دنبال داشت.
نکته جالب اینکه رای
سرمربی و کاپیتان تیم ملی فوتبال مصر برای
انتخاب بهترینها دیر به فیفا رسید و روزنامه
نگار مصری هــم که در ایــن رای گیری حق
شــرکت کردن داشــت ،به محمد صالح رای
نخست را برای انتخاب بهترینها نداد .صالح نام
و پرچم مصر را از صفحه توییتر خود حذف کرد
و این باعث شد تا واکنشها و انتقادهای زیادی
را به دنبال داشته باشد؛ اما این بازیکن خیلی
زود واکنش نشان داد .او عکسی از خود با پرچم
مصر را منتشر کرد و زیر آن نوشت :هرچه تالش
کنند که عشق من نسبت به مصر و مردم آن را
تغییر دهند ،موفق نخواهند نشد.

پاری سن ژرمن
هافبک یوونتوس را میخواهد
باشگاه پاری سن ژرمن فرانسه به دنبال جذب
هافبک یوونتوس است.
مدیران باشگاه پاری
سن ژرمن مجددا
بــه امــره جــان
هافبــک آلمانی
یوونتوس پیشنهاد
دادهانــد تا با فســخ
قراردادش با تورین ،به فرانســه بــرود و برای
پاری سن ژرمن توپ بزند .امره جان  25ساله
که فصل قبــل را در لیورپول بــود ،نمیتواند
تا دو ســال اول حضورش در یوونتوس به تیم
دیگری منتقل شــود و همین موضوع ســبب
شده تا هافبک ناراضی یووه ،اقدام به فسخ کامل
قرارداد کند و باعث ایجاد غرامتی ســنگین به
باشگاه تورینی شود .نیمکت نشینیهای مداوم
و وجود پیشنهاد فوق العاده از پاری سن ژرمن
سبب شده تا امره جان به احتمال فراوان در نقل
و انتقاالت ژانویه ،توریــن را به مقصد پاریس
ترک کند.

«آبی به رنگ آسمان» روی پرده سینماها
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در حاشیه

ال کالسیکوی ایرانی از راه رسید؛

سمیهمصور
زودتــر از آن چه تصــور میکردیم از راه رســید،
ال کالسیکوی ایرانی؛ دیداری که هر دو بازی رفت
و برگشت آن در فصل گذشته با حاشیههای بسیاری
همراه شــد و خاطرات تلخی از آن دو بازی برجای
ماند.دیدار تیمهای پرســپولیس تهران و سپاهان
اصفهان همیشه از حساسیتهای خاصی برخوردار
بوده و جایگاه ویژهای میان هواداران دو تیم داشته
اســت؛ اما هر زمان که پای قهرمانی در میان بوده،
حساســیتهای این بازی به طور خاصی افزایش
پیدا میکند به گونهای که در بیشتر مواقع حاشیه
بر متن آن میچربد مانند دیدار رفت و برگشت این
دو تیم در فصل گذشته که هر دو در صف مدعیان
جدی قهرمانی قرار داشتند .دیدار رفت این دو تیم
در نقش جهان برگزار شد که این دیدار پر از حاشیه
با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید تا دیدار
برگشت برای دو تیم به خصوص اینکه نتیجه بازی
تاثیر زیادی در سرنوشت قهرمانی داشت ،اهمیت
فوق العاده ای یابد و همین اهمیت باعث شد تا در
ورزشگاه آزادی شاهد رفتارهایی از سوی تماشاگران
دو تیم باشیم ،رفتارهای ناپسندی که در شبکههای
خارجی نیز به نمایش در آمــد و ادامه آن به دیدار
نیمه نهایی جام حذفی در نقش جهان نیز کشیده
شد؛ دیداری که با برتری تیم پرسپولیس در آخرین
دقایق وقت اضافه دوم به پایان رسید تا دیدار رفت
این دو تیم در فصل جــاری رقابتهای لیگ جنبه
انتقام برای سپاهانی ها داشته باشد.
تیمهای ســپاهان اصفهان و پرســپولیس تهران
در شــرایطی در چارچوب هفته پنجم رقابتهای
لیگ برتر قرار میگیرند که هنوز از شروع این دوره
رقابتها زمان زیادی نگذشته و نمیتوان با توجه به
عملکرد این دو تیم در هفتههای برگزار شده نسبت
به مدعی بودن یا نبودن آنها صحبت کرد ،هر چند
هر دو تیم در قالب مدعی فصل جاری مســابقات
را آغاز کردند .تیم ســپاهان در چهار بازی برگزار
شده به دو برد و دو تســاوی دست یافته تا با هشت
امتیاز در رده ســوم جدول رده بندی جای بگیرد
و تیم پرسپولیس ســه پیروزی و یک شکست در
کارنامهاش به ثبت رســانده تا با کسب نه امتیاز و
با تفاضل گل کمتر پس از تیم پدیده شــهر خودرو
در رده دوم قرار بگیرد .طالیی پوشان نصف جهان

«مسی» بازی با اینتر میالن را
از دست داد
ســه شــنبه شــب در چارچوب رقابتهای
اللیگا از ســاعت  22و
 30دقیقه بارسا در
ورزشگاه نیوکمپ
به مصاف ویارئال
رفت .ایــن دیدار
با برتــری  2بر یک
شــاگردان والــورده
خاتمه یافت .مصدومیت دوباره فوق ســتاره
آرژانتینی بارســلونا باعث شد که در نهایت به
خاطر عدم تشــدید مصدومیت ،مسی در بین
نیمه تعویض شود .رادیو کاتالونیا خبر داد که
مصدومیت مسی جدی نیست؛ اما او بازی هفته
آینده بارسلونا با اینتر در لیگ قهرمانان اروپا را
از دست داده است .مسی پیش از شروع فصل
مصدوم شد و در  4هفته ابتدایی اللیگا حضور
نداشــت و هفته گذشــته به میادین برگشته
بود ولی مصدومیت دوبــارهاش باعث نگرانی
هواداران بارسلونا شده است.

پیشنهاد سردبیر:

جدال همسایهها با چاشنی انتقام

در دوبازی اول خود در این دوره از رقابتها عملکرد
بهتری از خود به نمایش گذاشــته بودند؛ اما در دو
دیدار بعــدی از روند خوب خود فاصلــه گرفته و با
رضایت به نتیجه تســاوی تنها موفق به کسب دو
امتیاز شدند .شاگردان امیرقلعه نویی در دیدار با تیم
نفت مسجد سلیمان با مشکل گلزنی مواجه شدند،
مشکلی که پاشنه آشــیل این تیم در فصل گذشته
هم بود ،مســئله ای که کارشناســان برای برطرف
کردن آن در این فصل تاکید زیادی داشتند؛ اما به
نظر میرسد هنوز این مشکل پابرجا مانده است .در
مقابل سرخ پوشان تهرانی در دو دیدار گذشته خود
بهتر عمل کردهاند و با برتری به دست آمده مقابل
حریف دیرینه با روحیــه و آمادگی بهتری پا به این
مسابقه میگذارند.
دیدار تیمهای پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان
دوئلی حســاس و  6امتیازی اســت که با توجه به
فاصله تک امتیازی  2تیم و نتیجه بازی شهرخودرو
و نفت مسجد ســلیمان ،نتیجه آن میتواند یکی از

تیمها را به صدر جدول رسانده و لیگ نوزدهم را وارد
فاز جدیتری برای قهرمانی نیمفصل کند.
برگ برنده ســپاهان در این دیدار را میتوان افت
مهاجمان پرسپولیس و قدرت گرفتن خط دفاعی
زردپوشان دانست .آنچه که مشخص است با توجه
به قدرت دفاعی باالی ســپاهان و پرسپولیس ،هر
 2تیم کار سختی را برای رســیدن به گل در پیش
داشته و هر تیمی که بتواند از کوچکترین فرصتها
بهره بیشــتری بگیرد ،پیروز میــدان خواهد بود.
خبرها حاکی از آن اســت که گابریل کالدرون بار
دیگر تصمیم به ایجاد تغییــر در ترکیب اولیه این
تیم گرفته است .ســرمربی آرژانتینی پرسپولیس
قصد دارد برای پنجمین بار متوالی ،ترکیب تیم را
تغییر دهد .کالدرون با وجــود پیروزی یک بر صفر
پرسپولیس ،مقابل اســتقالل تهران در دربی نودم
پایتخت میخواهد چینش بازیکنان خط میانی خود
را تغییر دهد .پرسپولیس در چهار بازی گذشته خود
در رقابتهای لیگ برتر نیز با ترکیبهای متفاوتی

وارد زمین شده که نشــان میدهد کالدرون هنوز
به ترکیب ایده آل خود نرســیده است .تاکنون ۲۰
بازیکن پرســپولیس فرصت بازی کردن برای این
تیم را پیدا کردهاند تا شناســایی یازده مرد اصلی
سرخپوشان برای دیدار با سپاهان کمی سخت باشد.
نیاز هر دو تیم به کســب امتیاز کامل این دیدار در
کنار حضور دو مربی باهوش در رأس کادر فنی آنها
و انگیزه باالی بازیکنانشان ،نویددهنده یک بازی
جذاب و دیدنی خواهد بود و باید دید تفکرات کدام
مربی میتواند پیروز میدان شود.
تاریخچه بازیهای دو تیم
دو تیم سپاهان و پرسپولیس  71بار مقابل یکدیگر
قرار گرفتهاند که ســهم طالییپوشان  19و سهم
پرســپولیس  25پیروزی بوده و  27بازی مساوی
شده اســت؛ این دو تیم  36بار در تاریخ لیگ برتر
به مصاف هم رفتهاند که در این بین سپاهان با 12
پیروزی پیشتاز است و پرسپولیس تنها  10برد دارد
و  14بازی با نتیجه تساوی به پایان رسیده است.

طعنه باشگاه گیتی پسند به مس سونگون
چهارشنبه هفته گذشته تیم فوتسال مس سونگون موفق شد در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتسال مقابل تیم
گیتی پسند به پیروزی برسد .بعد از این برد ،حامد نجفی مدیرعامل مس اعالم کرد که این مسابقه حساسیتی
برای تیم مس نداشته است .محمد حسین عراقی زاده ،قائم مقام گیتی پسند در واکنش به این اظهارات نجفی
گفت :البته ایشان نظر خودش را گفته است ولی این بازی برای گیتی پسند حساسیت بیش از سایر دیدارها
را نداشــت چون تقریبا تیم امید گیتی پسند به تبریز آمده بود .این نشــان از شجاعت سرمربی ما داشت که
دروازهبان  ۱۷ساله و کال پنج بازیکن زیر  ۱۹سال به میدان فرستاد .عراقی زاده با کنایه گفت :ولی ظاهرا نتیجه
این بازی برای کادر مس بسیار مهیج بود .از مدل شادی و باال و پایین پریدن بعد از برد آنان مشخص بود که
انگار فینال جام جهانی را بردهاند!

سایت  AFCنوشت 4600 :بلیت برای هواداران بانوان ایرانی برای دیدار تیم ملی این کشور با کامبوج در
انتخابی جام جهانی  2022تدارک دیده شده است .این دیدار در تاریخ  10اکتبر در ورزشگاه آزادی تهران
برگزار میشود .مسعود سلطانی فر ،وزیر ورزش و جوانان ایران در این رابطه گفت :تدابیر الزم برای حضور
بانوان ایرانی در بازی ایران با کامبوج دیده شده و موافقت حضور بانوان در ورزشگاه در بازیهای ملی گرفته
شده است .این تصمیم بعد از مشاوره با علمای دینی و اعضای مجلس صورت گرفته است .غالم حسین
زمان آبادی ،مسئول فرهنگی فدراســیون فوتبال ایران نیز در این زمینه گفت :بلیتها برای تمام بانوان
تهیه شده و تمام بانوان ایرانی بدون محدودیت و گزینشی میتوانند بلیتها را خریداری کنند .زنان ایرانی
پیش از این در بازی برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا  2018در ورزشگاه آزادی حضور پیدا کرده بودند.

کاپیتان تیم فوتبال ذوبآهن:

مساوی به درد ما و استقالل نمیخورد
کاپیتان تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان با اشــاره به شرایط
تیمش در بازی امروز با اســتقالل گفــت :وضعیت تیم ما
خوب است ،درست است که خوب امتیاز نگرفتیم ولی خوب
فوتبال بازی میکنیم .این هفته میزبان استقالل هستیم و
تالش میکنیم برنده از زمین بیرون بیاییم .میدانیم بازی

سختی در پیش داریم چون استقالل تیم باکیفیتی است و
بازیکنان بسیار خوبی دارد .بازیهای ذوبآهن و استقالل
که در اصفهان برگزار میشود همیشه جذاب است .سال قبل
در اصفهان مساوی کردیم و در تهران باختیم و امیدوارم در
این بازی برنده از زمین بیرون بیاییم .حدادی فر در پاسخ به

مراسم قرعه کشی رقابتهای قهرمانی زیر  23سال آســیا ،در بانکوک برگزار خواهد شد .سایت
کنفدراسیون فوتبال آسیا در این باره نوشــت :با انجام قرعه کشی این رقابتها  16تیم حاضر در
این مرحله رقبای خود را خواهند شــناخت .این مســابقات از  8الی  26ژانویه در بانکوک برگزار
خواهد شد .اهمیت ویژه رقابتهای قهرمانی زیر  23سال آسیا از این جهت است که سه تیم برتر
به همراه ژاپن ،نمایندگان قاره آسیا در المپیک  2020توکیو را تشکیل خواهند داد .تیمها در این
رقابتها در  4گروه به رقابت می پردازند.
مراسم قرعهکشی این رقابتها روز پنجشــنبه(امروز) از ســاعت  15به وقت محلی در بانکوک
برگزار میشــود .قطر ،بحریــن ،عراق ،امارات ،اردن ،ازبکســتان ،کره شــمالی ،کــره جنوبی،
ژاپن ،چین ،ویتنام ،اســترالیا ،ایران ،ســوریه ،عربســتان و تایلند  16تیم حاضر در این مرحله
هســتند .گفتنی اســت؛ تیم امید ایران در ســید چهار قرعه کشــی بازیها قــرار میگیرد .به
این خاطر که تیم امید دو ســال قبــل در بازیهای مقدماتی قهرمانی زیر  23ســال آســیا در
بیشکک در مصاف با قرقیزســتان دو بر یک پیروز شــد؛ اما به عمان دو بر صفر باخت و نتوانست
به مرحله نهایی بازیها صعود کنــد .البته تیم امید ایــران با بازیکنان جوانــان در این بازیها
حاضر شــده بود و در گام آخر یحیی گل محمــدی و علیرضا منصوریان به تیــم بازیکن ندادند
و تیم امید البته از  4بازیکن زیر  23ســال هم در ایــن بازیها بهره برد .صــادق محرمی ،علی
قلی زاده ،میالد ســرلک و ســینا مریدی چهار بازیکنی بودند که در این بازیهــا تیم جوانان را
همراهی کردند .امید ایران ،دهههای متمادی اســت کــه از راهیابی به المپیــک باز میماند و
این در حالی اســت که گفته میشــود شــایداین دوره آخرین دوره حضور فوتبال در المپیک
باشد.
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این پرسش که «آیا تیمش میتواند اولین برد فصل را برابر
استقالل به دســت بیاورد؟» تاکید کرد :میزبان هستیم و
باید برنده شویم .تاکنون بردی به دست نیاوردهایم و
مساوی در این بازی به دردمان نمیخورد .مساوی
به درد اســتقالل هم نمیخورد چــون آنها هم از
لحاظ امتیازگیری شــرایط خوبی نداشــتهاند و
دنبال برد هستند .امیدوارم برابر استقالل نمایش
خوبی داشته باشیم و سه امتیاز را بگیریم.

اینستاگردی

امید ایران در سید چهار انتخابی المپیک!

نشــریه اســپانیایی «اوکــی دیاریــو» خبر
میدهد کــه پل پوگبــا و مینو رایــوال ،مدیر
برنامههایش برای تمدید
قرارداد با باشــگاه
منچستر یو نا یتد ،
قصــد دارنــد
د ر خو ا ســت
افزایش دســتمزد
ایــن بازیکــن تا 35
میلیون پوند در سال را بدهند.
به نظر میرســد پوگبا و مدیر برنامههایش با
ارائه چنین پیشــنهادی با دســتمزد هفتگی
 600هزار پونــد قصد دارند مدیران باشــگاه
منچستریونایتد را مجبور به فروش این بازیکن
کنند ،این در حالی است که او در این تابستان
به شدت مورد توجه دو باشــگاه رئال مادرید
و یوونتــوس بود؛امــا در نهایت این باشــگاه
منچستریونایتد بود که موفق شد ستاره خط
میانی خود را با قیمت باالیــی ( 180میلیون
پوند) که روی او گذاشت ،حفظ کند.

اکران «آبی به رنگ آسمان» که فیلمی پیرامون
تاریخ باشگاه استقالل اســت ،از شب گذشته در
سینماهای تهران آغاز شــده و اوایل هفته آینده
در سینماهای سراسر کشــور اکران میشود .در
این فیلم میتوانید هفتاد و چهار سال سال قدمت
آبیهای ایران را ببینید تا نســلها بهتر و بیشتر
پی به تاریخ این باشگاه ببرند.
گفتنی اســت؛ اکران مردمی این فیلم با حضور
امیررفیعی ،کارگردان فیلم بــه همراه همایون
ارشــادی ،رضا یزدانی و آرش برهانی در ســالن
شمارده دو پردیس ســینمایی باغ کتاب برگزار
شد.

خارجیهای پرسپولیس
هم شارژ مالی شدند

واکنش  AFCبه حضور بانوان ایرانی در بازی با کامبوج

ترفند «پوگبا» برای مجبور
کردن منچستر به فروش او

«آبی به رنگ آسمان»
روی پرده سینماها

باید از زندگی لذت برد

مهدی طارمی با انتشار این عکس در اینســتاگرامش نوشت :ما بین اهداف ،یک چیزی هم
هست به نام عمر ،که باید زندگی اش کرد و از آن لذت برد.
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باشگاه پرسپولیس توانســت بخش اول قرارداد
اعضای خارجی تیم را پرداخت کنــد تا آنها نیز
همچون سایر سرخپوشان پایتخت پول بگیرند.
گابریل کالدرون ،ســرمربی پرسپولیس بخشی
از رقم اولیه قید شده در قرارداد خود را همراه با
دستیاران خارجیاش دریافت کرد.
همچنین بشــار رســن ،بوژیدار رادشــوویچ و
جونیور نیز در لیســت دریافت کننــدگان یورو
از پرســپولیس بودند و طلب خــود را گرفتند.
انصاریفــرد ،مدیرعامل باشــگاه پرســپولیس
قصــد دارد در هــر دوره از پرداختیهــای این
باشــگاه ارز الزم را نیز فراهم کند تا خارجیهای
تیم همزمــان با ســایر اعضــا طلب خــود را
دریافت کنند.

منهای فوتبال

نمایش تابلوی تختی
به زودی در موزه ملی ورزش
تابلوی منقش به تصویــر جهان پهلوان تختی به
زودی در موزه ملی ورزش المپیک و پارالمپیک
به نمایش گذاشته میشود.

به گزارش روابط عمومــی کمیته ملی المپیک،
حســن رنگرز مدیر مــوزه ملــی ورزش گفت:
آندره گوالوویــچ یکی از بنیانگــذاران و مربیان
بنام کشتی شــوروی سابق در ســال  ۱۳۴۵به
صورت «فیگوراتیو» (نقاشی از سوژه زنده) تصویر
غالمرضا تختی را کشــیده بود که این اثر بسیار
ارزشمند تا ده ســال پیش در فدراسیون کشتی
نگهداری میشد.
وی افزود :ایــن اثر هنری ده ســال پیش برای
مرمت به استاد « مجید مهدوی» سپرده شد که
متاســفانه با تغییر و تحوالت فدراسیون کشتی
تابلوی نقاشی همچنان در گالری استاد مهدوی
قرار گرفته است .رنگرز ادامه داد :خوشبختانه با
عنایت و پیگیری دکتر صالحی امیری ،ریاســت
کمیته ملی المپیک این اثر معنوی ارزشمند به
زودی در موزه ملی ورزش المپیک و پارالمپیک
به نمایش عموم در میآید.

بازگشت «هادی ساعی»
به لیگ برتر تکواندو
فصل جدیــد رقابتهــای لیگ برتــر تکواندو
باشــگاههای کشــور با حضور  ۹تیــم به زودی
آغاز میشــود .فرمانیه تیمی که در بخش بانوان
سابقه حضور در این رقابتها را دارد ،برای فصل
جدید در بخش مردان نیــز تصمیم به تیمداری
گرفته اســت .هومن مهیمن ،فرزند استاد فقید
ســعید مهمین که سرپرســت این تیم است در
این خصوص گفت :هادی ساعی قبول کرده که
به عنوان مشــاور فنی در کنار ما باشــد تا تیمی
منسجم و خوب را روانه این رقابتها کنیم .وی در
مورد اعضای تیم هم گفت :کادر فنی تیم از محمد
تقی خضرایی به عنوان ســرمربی و سلطانیراد
به عنوان مربی تشــکیل شــده که طی روزهای
آینده نیز با جذب یک مربی جدید ،ترکیب کادر
فنی کامل خواهد شــد .در بخــش بازیکنان نیز
در حال رایزنی هســتیم .چند تکواندوکار جذب
کردهایم و با چند نفر دیگر نیــز در حال مذاکره
هستیم.
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اصفهان؛ قطب پروازی
هوانیروز در دفاع مقدس

پایگاه هوانیروز اصفهان به عنوان پایگاه مادر در
دوران دفاع مقدس ،نقش مهمی در پشــتیبانی
یگانها داشت.
فرمانــده پایگاه چهارم رزمــی هوانیروز ارتش
اصفهان با اشــاره بــه اینکه هوانیــروز یکی از
کارآمدتریــن و آمادهتریــن یگانهــای رزمی
نیروی زمینی ارتش در آغــاز دفاع مقدس بود
گفت :با شروع جنگ تحمیلی انواع بالگردهای
کبرا ،214،شــنوک 205 ،و  206بــه مناطق
عملیاتی غــرب و جنــوب اعزام و با اســتقرار
در ســرپل ذهاب و گیالن غرب ،ایــام ،اهواز،
ماهشــهر و دزفــول از روز اول جنگ یعنی ۳۱
شهریور با دشمن بعثی وارد نبرد شدند.
امیر سرتیپ دوم خلبان خاموشی با بیان اینکه
هوانیروز با رشــادت و دالوریهای خلبانان در
سرتاســر جبهههای نبرد ،نقش انکار ناپذیری
در منهدم کردن دشــمن ایفا کرد ،افزود400:
خلبان شهید دوران دفاع مقدس از پایگاه چهارم
هوانیروز ارتش جمهوری اسالمی ایران بود.
وی با اشاره به  360هزار ساعت پرواز به وسیله
تیزپروازان هوانیروز دردوران دفاع مقدس گفت:
پس از دفاع مقدس نیــز دلیرمردان هوانیروز با
حضور در عرصههای سازندگی ،درمانی و امداد
رســانی ،خدمت رسانی به آســیب دیدگان در
حوادث طبیعی ،تامین امنیت مرزها پیشــگام
بودهاند.
امیر سرتیپ دوم خلبان خاموشی با بیان اینکه
هیچ عملیــات بزرگی در تاریــخ دفاع مقدس
بدون حضور هوانیروز انجام نشــد افزود :حضور
در عملیاتهای رمضــان ،والفجر ،فتح المبین،
بیت المقدس ،ثامن االئمــه از جمله افتخارات
هوانیروز اســت .در هشت ســال دفاع مقدس،
پایگاه پشتیبانی اصفهان با داشتن گردان تک،
مناطق جنگی غرب و جنوب کشور را پشتیبانی
میکرد.

جانشین فرمانده پایگاه هوایی شهید
بابایی اصفهان:

مسیر مقاومت ایران اسالمی
الگوی مسلمانان جهان شده است
جانشــین فرمانده پایگاه هوایی شــهید بابایی
اصفهان در حاشــیه جام نکوداشت هفته دفاع
مقدس ویژه قویترین مردان اســتان اصفهان
در ایــن پایگاه هوایــی گفت :مســیر مقاومت
ایران اســامی ،الگوی مســلمانان جهان شده
است.
امیــر ســرتیپ دوم علیرضا انگیزه ،جانشــین
فرمانده پایــگاه هوایی شــهید بابایی اصفهان
بیان کرد :امنیت و آرامــش امروز ایران مرهون
جانفشــانی و رشــادت رزمندگان اســام در
سالهای دفاع مقدس است.
جانشــین فرمانده پایگاه هوایی شــهید بابایی
اصفهان خاطرنشان کرد :امروز مسیر مقاومت
ایران اسالمی ،الگوی مســلمانان جهان شده و
خط مقاومت از مرزهای کشور فراتر رفته است.
وی افزود:هدف از برگزاری این مســابقات زنده
نگه داشــتن یاد و خاطره هفته دفاع مقدس و
شهدای جنگ تحمیلی است.
سرتیپ دوم انگیزه ،با اشــاره به جایگاه ورزش
و فعالیتهــای تربیت بدنی در نیــروی هوایی
ارتش گفت :سالمت روح و جسم همواره مورد
تاکید اســام بوده اســت و در نیروهای مسلح
بهویژه نیروی هوایی نیز جایگاهی بسیار باالیی
دارد.
جانشــین فرمانده پایگاه هوایی شــهید بابایی
اصفهان خاطرنشــان کــرد :در همین راســتا
دومین دوره مسابقات قو یترین مردان استان
به میزبانی پایگاه هشتم شــکاری شهید بابایی
اصفهان برگزار شــد که یکــی از آیتمهای آن
کشیدن جنگنده «اف  »۷بود.بنابراین گزارش،
این مســابقات با حضــور  ۱۵ورزشــکار در دو
دســته منفی  ۸۵و منفی  ۱۰۵کیلوگرم برگزار
شد.
در دسته منفی  ۸۵کیلوگرم  ۱۱ورزشکار در سه
آیتم دمبل  ۲۵کیلوگــرم ،لیفت  ۱۵۰کیلوگرم
و حمــل چمــدان  ۱۴۰کیلوگرمی بــه رقابت
پرداختند.
همچنیــن در دســته منفــی  ۱۰۵کیلوگرم،
آیتمهای غلتاندن الســتیک ۴۰۰کیلوگرمی،
بــاالی ســر بــردن وزنــه  ۸۵کیلوگرمــی و
حمــل چمــدان  ۲۰۰کیلوگرمــی اجــرا
شد.
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شهردار اصفهان مطرح کرد:

توسعه زیست شهری
با مشارکت سازمانها

طی  ۶ماه نخست سال  ۹۸انجام شد؛

چهره ها
فرمانده پایگاه چهارم رزمی هوانیروز
ارتش مطرح کرد:

7

چهره روز

ارائه بیش از  ۶۱هزار مشاوره به شهروندان در اداره ۱۳۷
رییس اداره ارتباطات مردمی  ۱۳۷شــهرداری اصفهان اظهارکرد:
شهروندان اصفهانی در شش ماه گذشــته  ۱۴۷هزار و  ۸۲۷مرتبه با
مرکز  ۱۳۷تماس برقرار کردند که از مجموع تماسهای واصل شده،
 ۷۰هزار و  ۹۱۷مورد مربوط به معاونت خدمات شهری ،هفت هزار و
 ۱۴۰تماس معاونت عمران و دو هزار و  ۵۵مورد نیز ترافیکی از مجموع
کل پیامهاست؛ سایر پیامها نیز به سازمانها و شرکتهای وابسته به

طریق تماس با شهروندان پیگیری شــده است ،تصریح کرد :بازتاب
این اقدامات رضایتمندی  ۹۱درصدی تماسگیرندگان اداره ۱۳۷
بوده است .سحاریان گفت :کارشناسان اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷
شهرداری اصفهان در شش ماه گذشته ۶۱ ،هزار و  ۱۸۰مورد مشاوره
یا اطالعات مربوط به شماره تلفن مورد نیاز شهروندان و برنامههای
فرهنگی و ...را به شهروندان ارائه کردند.

شهرداری ارجاع داده شد .حامد ســحاریان با بیان اینکه تعداد ۲۱
هزار و  ۱۳۱مورد از تماسهای شهروندان مربوط به مواردی همچون
ترکیدگی و بازبودن والو فضای سبز ،موارد مرتبط با رفع خطر درختان
در حال سقوط ،گزارش ساخت و ساز غیرمجاز و موارد مرتبط با رفع
خطر ،رفع سد معبر و رفع آلودگی به صورت فوری توسط کارشناسان
این اداره به مسئوالن اجرایی مناطق ،ارجاع و نتیجه عملکرد آنها از

وقتی هفته گردشگری ،سنخیتی با فصل گردشگری در ایران ندارد؛

در انتظار رونق نباشیم

اخبار

نرگس طلوعی
با گسترش تکنولوژی و افزایش ارتباطات کشورها
با یکدیگر ،ســفر به ســرزمینهای دور دســت و
آشنایی با آداب و رســوم این سرزمینها چنان در
بین مردمان جوامع مختلف رونــق گرفته که در
جهان امروز از گردشــگری به عنوان یک صنعت
پول ســاز یاد میشــود؛ صنعتی کــه نقش قابل
توجهی در افزایش تولید ناخالص ملی کشــورها
داشــته و طی دهههای اخیر برنامههای مختلفی
برای گســترش آن مورد توجه قرار گرفته است.
در همین راســتا  27ســپتامبر به نام روز جهانی
گردشگری نامگذاری شــده ،روزی که در تقویم
کشورمان آغاز هفته گردشگری نام دارد.
برگــزاری  25برنامه همزمــان با هفته
گردشگری در استان اصفهان
با توجه به اینکه اصفهان از قطبهای گردشگری
در ایران شــناخته شــده که یکهزار و  ۸۵۰مورد
بنــا و اثر تاریخــی آن به ثبــت ملــی و چهار اثر
آن به نامهای میــدان امام (نقــش جهان) ،کاخ
چهلســتون ،باغ فین کاشان و مســجد جامع به
ثبت جهانی رســیده اســت ،طبق روند ســالیان
گذشته مسئوالن میراث فرهنگی استان در سال
جاری نیز طرحهای ویژهای برای توســعه و رونق
گردشــگری در این هفته در نظر گرفتــه اند .به
گفته معاون سرمایهگذاری و گردشگری اداره کل
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان
اصفهان ۲۵ ،برنامه و رویداد در بخشهای مختلف

اجرا و برگزار میشود.سید علی صالح درخشان در
گفت و گو با ایرنا در این باره گفته است« :رونمایی
از سامانه کاریابی گردشــگری به عنوان نخستین
ســامانه در کشــور ،نواختن زنگ گردشگری در
مدارس و سخنرانی راهنمایان این بخش در مراکز
آموزشــی ،گرامیداشــت روز جهانی گردشگری
با حضور اســتاندار و مدیران و مسئوالن استانی،
معرفی برترینهای گردشــگری ،ارائه تخفیف به
گردشــگران در مراکز اقامتی و برگزاری مسابقه
عکس و نقاشی ویژه کودکان بخشی از برنامههای
یاد شده در این هفته است».

افتتاح  ۲باب هتل و اقامتگاه ســنتی و بومگردی،
افتتاح  ۲دفتــر خدمات مســافرتی و جهانگردی
در شــهرهای اصفهان و کاشان ،برگزاری همایش
گردشگری با رویکرد فضاهای کسب و کار در نطنز،
برپایی همایش علمی توسعه پایدار گردشگری در
اصفهان ،برنامه ریزی برای بازدید رایگان مردم از
موزههای این کالنشهر و اهدای گل به گردشگران
در فرودگاه شــهید بهشــتی از دیگر برنامههای
هفته جهانی گردشــگری در استان اصفهان است
که معاون ســرمایهگذاری و گردشگری اداره کل
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان

عضو شورای شهر خبر داد:

به آن اشاره کرده است.هم چنین قرار است در این
هفته برنامه تجدید میثاق با شهدا با حضور جامعه
گردشگری اســتان در محل گلستان شهدا ،دیدار
با علمای مذهبی ،همایــش تجلیل از برترینهای
جوامع گردشگری اســتان اعم از هتلداران ،سفره
خانههای ســنتی ،دفاتر خدمات ســفر در یکی از
شهرستا نها و دیدار با اعضای سازما نهای مردم
نهاد در این عرصه نیز برگزار شود.
معاون ســرمایه گذاری و گردشــگری اداره کل
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان
در ادامه این گفت و گو آورده اســت« :با اشاره به
حجم سرمایهگذاری ســه هزار میلیارد تومانی در
تاسیسات و زیرساختهای گردشگری این خطه،
بخشی از طرحهای مرتبط با این موضوع آغاز شده
و در حال جریان اســت و در هفته گردشگری نیز
بخشی از آن معرفی و افتتاح خواهد شد».
آن چــه در این میــان حائــز اهمیت اســت در
حالی در کشــور ما همزمان با هفته گردشــگری
برنامههای مختلفی از ســوی مسئوالن امر ترتیب
داده میشــود که همزمانــی آن بــا روز جهانی
گردشــگری هیچ ســنخیتی با فصل گردشگری
در ایران نــدارد و قرار گیری آن در فصل شــروع
مدارس همراه میشــود با پایان مســافر تهای
تفریحــی و عمال کارایی الزم را برای شــهروندان
به دنبــال نخواهد داشــت از ایــن رو نمیتوانیم
انتظار داشته باشیم که برنامههای مختلف ترتیب
شــده برای این هفتــه بتواند تاثیــری در رونق
گردشگری داشته باشد.

رییس شورای اسالمی شهر خبر داد:

پایان حفاری ایستگاه دارک تا زینبیه خط دو مترو اصفهان

ارائه کارتهای تخفیفدار برای دانشآموزان

حفاری ایســتگاه دارک تا زینبیه خط دو قطار شــهری اصفهان پایان یافت .رییس کمیسیون حملونقل
شورای اسالمی شهر اصفهان ،خط دو مترو اصفهان را از ایســتگاه دارک زینبیه منتهی به خیابان کهندژ
و خمینیشــهر در دو قســمت به طول  24وهفت دهم کیلومتر اعالم کرد و گفت :اجرای  14و هفت دهم
کیلومتر این خط در اولویت برنامههای مدیریت شهری است به طوری که تا پایان شهریور حفاری ایستگاه
دارک تا زینبیه به طول هزارو  616متر به بهره برداری رسیده است.
امیراحمد زندآور گفت :شهردار اصفهان هم قول مساعد داده تا به موازات کار در ایستگاه زینبیه از سمت
خیابان کهندژ هم حفاری شــروع و در واقع به منظور کاهش زمان احــداث حفاریها به صورت دو طرفه
اجرا شود.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به کاهش سرفاصله زمانی حرکت مترو از  ۱۵دقیقه به  ۱۱دقیقه
در روز اول مهرماه سالجاری ،گفت :به مرور زمان سرفاصله زمانی حرکت مترو به پنج دقیقه کاهش مییابد
که البته باید زیرساختهای آن از جمله خرید واگنهای بیشترفراهم شود .علیرضا نصر اصفهانی با بیان اینکه
در سالجاری کارتهای تخفیفدار برای دانشآموزان کم بضاعت در نظر گرفته شده است ،گفت :این کارتها
در اختیار دانش آموزان قرار دارد و باید توسط مدیریت شارژ شود تا بتوانند هنگام سوارشدن به اتوبوس و مترو
از آنها اســتفاده کنند .وی ادامه داد :تعداد  ۱۰۰مرکز فرهنگی اعم از فرهنگسراها ،کتابخانهها و سالنهای
مطالعه در اختیار دانشآموزان قرار میگیرد تا با صرف حداقل هزینه از این فضاها استفاده کنند ،همچنین
فضاهای ورزشی شهرداری اصفهان صبحها با مبالغ بسیار کم در اختیار دانشآموزان مدارس قرار میگیرد.

فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان مطرح کرد:

شهید زرین ،از اسطورههای دفاع مقدس ماست

فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان در نشست خبری یادواره
شهید عبدالرسول زرین و  1200شهید ورزشکار استان اصفهان اظهار
کرد :به برکت خون شــهدای دفاع مقدس ،مدافع حرم و امنیت ،امروز
برخالف  40سال گذشته که تنها اقدامات واکنشی داشتیم،
دست برتر را در منطقه داریم و قضیه پهپاد متجاوز آمریکایی
و نفتکش متخلف انگلیسی از نمونههای آن هستند .سردار
مجتبی فدا در تشریح شــرایط کنونی آمریکا تصریح کرد:
جنگی در نخواهد گرفــت ،چرا کــه هزینههای هنگفت
آمریکاییها در خلیجفارس هیچ نتیجهای را دربر نداشــته
است .وی یادآور شد :کسانی که سال گذشته تابستان داغ را
برای ملت پیشبینی و برای برگزاری جشن کریسمس در
تهران برنامه ریزی میکردند امروز باید منطقه را مفتضحانه
ترک کنند .فرمانده سپاه حضرت صاحب الزمان (عج) استان
اصفهان بیان کرد :کریس کایل ،تــک تیرانداز آمریکایی،
رکورددار تیراندازی موفق در کتاب گینس است که با هدف
قرار دادن زنان و کودکان در عراق به رکورد  260تیراندازی
موفق رسید ،این در حالی است که شهید عبدالرسول زرین،
 3هزار تیراندازی موفق ثبتشده دارد.
ســاخت انیمیشــن شــهید زرین در مرکز
آفرینشهای هنری بسیج
معاون فرهنگی هنری ســپاه حضرت صاحب الزمان (عج)
اســتان اصفهان نیز در این نشســت اظهار کرد :تولید انیمیشن یکی از
بهترین راهها برای اسطورهسازی از شــهدای دفاع مقدس است ،این در
حالی است که سینمای غرب از شخصیتهایی که وجود خارجی ندارند
برای مردم الگوسازی میکند.میثم رضوانپور پیرامون انیمیشن شهید
عبدالرسول زرین بیان کرد :کلیه مراحل ساخت انیمیشن شهید زرین در
مرکز آفرینشهای هنری بسیج انجام شده و ساخت فیلم سینمایی کامل
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با این تکنیک به  50نفر پرسنل تمام وقت ،یک میلیارد تومان هزینه و سه
سال زمان نیاز دارد .حسین حسینزاده ،جانشین فرمانده انتظامی استان
اصفهان هم ،ضمن تشریح نقش زنده نگهداشتن شهدا بیان کرد :بهترین

مشاورهای نظامی به صدامی که فارغالتحصیل دانشگاه جنگ بود ،مشاوره
نظامی میدانند و او نیز با محاسبات نظامی برنامه تصاحب ایران را داشت،
اگر امروز ملت ما در امنیت زندگی میکنند به برکت خون شهدایی مانند
شهید زرین است.
فرمانده کل ناجا ،سخنران یادواره شهید زرین
محمد سلطانحسینی با بیان اقدامات اجرایی یادواره شهید زرین ،عنوان
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شهردار اصفهان با اشاره به ابعاد زیست پذیری
شــهری در حوزه اجتماعی و فرهنگی گفت:
نخســتین فاکتور در این بعد امنیت است ،به
عبارتی در طول شبانه روز دستگاههای مربوطه
مانند پلیس و شهرداری باید به گونهای عمل
کنند که مردم آرامش و امنیت داشته باشند.

کرد :برنامهریزی برگزاری یادواره شــهید زرین از  18ماه قبل آغاز شده
و با هماهنگیهای فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان سردار حسین
اشتری ،سخنران این مراسم هســتند .مدیرکل ورزش و جوانان استان
اصفهان اضافه کرد :مطابق آمار  5هزار شــهید ورزشــکار در
دوران دفاع مقدس تقدیم نظام شده که در این میان  1200نفر
از استان اصفهان هستند و اقتدا به همین شهدا موفقیتهای
بزرگی برای ورزشکاران اســتان رقم زده است .یادواره شهید
عبدالرسول زرین و  1200شهید ورزشکار استان اصفهان ،اول
آبان ماه با همکاری دستگاههای مختلف استان ،در محل سالن
کوثر برگزار خواهد شد.
در میادین ورزشــی یاد و خاطره شهدای ورزشکار
گرامی داشته شود
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان نیز اظهار
داشت :گرامیداشت یاد شــهدا به عنوان دینی به گردن همه
ما و از جمله بهترین راهها برای زنده نگه داشــتن یاد شــهدا
و معرفی آنها به قشــر جوان جامعه است.حجتاالســام و
المســلمین محمدعلی انصــاری تصریح کرد :ورزشــکاران
الگوی جوانان هستند و کارهای ارزشمندی در جامعه انجام
میدهند و بسیاری از جوانان ،ورزشکاران را به عنوان الگوی
خود میشناســند .وی افزود :باید فضاهای ورزشی شهر را به
بهانه برگزاری یادواره شهدای ورزشکار به تصاویر شهدا مزین
کرد ،ورزشگاهها مکان بسیار خوبی برای تبلیغ و گرامیداشت یاد و خاطره
شهداست.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان گفت :تبلیغات محیطی
در سطح شهر نیز در این راه بسیار موثر است .در میادین ورزشی استان
اصفهان نیز باید یاد و خاطره این شهدا گرامی داشته شود تا تاثیرگذاری
خوبی به همراه داشته باشد.

zayanderoud8108@gmail.com
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روایت زنانه از جنگ
در «کرسی دانایی»
مدیر دفتر تخصصی بانوان آفتاب گفت :ادبیات
دفاع مقدس در کشــور ما برای خود جای مهم و
ارزنده ای دارد که هیچ منتقد و کارشناس حتی
غیرمنصف هم نمیتواند منکر آن شــود ،اینکه
کتابهای دفاع مقــدس در زمره پرفروش ترین
کتاب ها قرار گرفته است ،اینکه رمان های دفاع
مقدس ما در کشورهای دیگر ترجمه می شوند و
نسخه ترجمه شده آنها با اقبال و موفقیت همراه
بوده ،همه و همه نشــان از جایگاه ویژه این نوع
ادبیات دارند.لیال لندی ادامه داد :نویسندگان زن
به سهم خود در این وادی ،آثاری را عرضه کرده اند
که این آثار را میتوان از دو منظر مورد توجه قرار
داد .بخشی که به سالهای دفاع مقدس میپردازد
و بخشی که دوران پس از جنگ و بازتاب آن را بر
نسل بازمانده در نظر میگیرد.مدیر دفتر تخصصی
بانوان آفتــاب در رابطه با برنامه کرســی دانایی
گفت :این برنامه کاری مشترک از دفتر تخصصی
آفتاب و فرهنگســرای پایداری از مراکز فرهنگی
وابسته به ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی
شهرداری اصفهان ،بنیاد حفظ آثار و ارزشهای
اسالمی و بســیج ســازمان فرهنگی اجتماعی
ورزشی شهرداری اصفهان است.لیال لندی افزود:
در کرسی دانایی کتابهایی که در خصوصی دفاع
مقدس توسط بانوان نویسنده نوشته شده ،توسط
خود نویسندگان معرفی میشوند و نمایشگاهی از
همین کتابها برای فروش آنها آماده شده است.

اعزام  110خادم موکب
حضرت زهرا (س) به کربال
 110خــادم بزرگترین موکــب اصفهان برای
خدمت رســانی به زائران اربعین حسینی با سه
دستگاه اتوبوس به شهر کربال اعزام شدند .مسئول
موکب حضرت زهرا سالم ا ...علیها با بیان اینکه
امسال به زائران اربعین حســینی در دو منطقه
کربال خدمت رسانی میشــود گفت :این موکب
از پنجم تا بیست و سوم ماه صفر به  15هزار زائر
حسینی اسکان میدهد .سید علی موسوی افزود:
از دهم تا بیست و سوم صفر هم این موکب روزانه
در هر وعده غذایی پذیرای حــدود  23هزار زائر
خواهد بود .وی با بیان اینکــه در بخش درمانی
هم  18روز به زائران خدمات ارائه میشود گفت:
دو گروه دیگر از خادمــان موکب تا هفدهم مهر
به کربال اعزام میشوند .موســوی تصریح کرد:
هزینههای ایــن موکب که حــدود  30میلیارد
ریال برآورده شــده ،بدون کمک دولت و صرفا با
پشتیبانی مردم تامین میشود.

شناسایی آثار فرهنگی عصر
مفرغ در شرق اصفهان
علی شجاعی اصفهانی ،سرپرست گروه آموزش
باستانشناسی دانشــگاه هنر اصفهان گفت :با
اجرای یک طرح باستانشناسی ،شواهد و آثار
فرهنگی از عصر مفرغ مربوط به حدود پنج هزار
سال گذشته در شــرق حوضه آبریز رودخانه
زاینده رود اصفهان شناسایی شد .عصر مفرغ یا
برنز ،دورهای در تاریخ پیشرفت بشری مربوط
به هزاره سوم قبل از میالد اســت که در روند
آن انسانها بیشتر به فلزکاری دست زدند و از
شیوههایی برای گداختن مس و قلع و فرآیند
آلیاژســازی آن و قالبریزی برنز بهره بردند.
کهنترین جایی که در آن برنز یافت شده ایران
و کشور کنونی عراق است .شجاعی افزود :گروه
باســتان شناسی دانشــکده حفاظت و مرمت
دانشــگاه هنر اصفهان با همکاری پژوهشکده
باستان شناســی و اداره کل میراث فرهنگی از
دو سال گذشته مطالعات خود در پایین دست
رودخانه زاینده رود در دشت «کفرود ورزنه»
در شرق اصفهان را آغاز کرد و به شواهد و آثار
فرهنگی از عصر مفرغ دست یافت.

امام سجاد علیه السالم:
آزار نرساندن  ،از كمال خرد است و در دنيا و
آخرت  ،مايه راحتى تن .
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رتبه 4 :ضریب کیفی روزنامه 45 :چاپخانه :آینده

تلفن 031-36284167-8 :فکس36284166 :

آدرس :ابتدای جاده حبیبآباد -روبهروی شهرک امام حسین (ع)
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سلفیهای زیر آب در مکانی شگفت انگیز

مردی با  88عنکبوت در فرودگاه دستگیر شد!

به لطف  Umbul Ponggokو حساب اینستاگرامی ،حوضچه روستایی به
نام  Umbul Ponggokبیکاری در این منطقه از بین رفته است و گردشگری
رونق زیادی دارد Umbul Ponggok.واقع در منطقه جاوا در مرکز اندونزی
است و حوضچه کوچک آن فقط  ۲۰در  ۵۰متر است؛ اما دارای پاکترین آب
است که به طور مداوم از  ۴۰چشمه مختلف با سرعت  ۸۰۰لیتر در ثانیه با آب
شیرین تغذیه میشــود؛ بنابراین آب این حوضچه همیشه کریستالی است.
این خاصیت باعث میشــود که  Umbul Ponggokبه مکانی ایدهآل برای
سلفیهای زیر آب تبدیل شود و در اینستاگرام طرفداران زیادی را پیدا کند.

طی  20سال اخیر سختگیری در قســمت حفاظتی فرودگاهها بسیار افزایش
یافته است .اگر با دید شخصی به این موضوع نگاه کنید احتماال کمی برایتان
آزاردهنده است ،ولی زمانی که از این دید بنگرید که این سختگیری چقدر برای
همه ما اهمیت دارد ،به لزوم وجود این ســختگیریها پیمیبرید .وقتی یک
مامور امنیت در حال بررسی دقیق وســایل و کیسههای شماست ،طبیعتا به
دنبال چیزی است که ممکن است به دیگران آسیب برساند؛ چیزی که ماموران
انتظار کشف آن را ندارند ،تارانتوال (نوعی از عنکبوتیان) است .کشف حدود 100
مورد از این موجودات برای ماموران حفاظتی عجیب و دور از ذهن خواهد بود.

ماجرای جالب مزارع پرورش تمساح در تایلند
مزرعه پرورش تمساح سالهاست که در کشورهای مختلف و به خصوص کشور
تایلند رونق خاصی گرفته است .تماشا کردن سوسمارهایی که در آفتاب در حال
خوردن گوشت مرغ یا مشغول آب تنی در دریاچههای سبزرنگ هستند ،باعث
درآمدزایی برای صاحبان صنعت مزرعههای پرورش تمساح شده است .در کل
در مزرعه پرورش تمساح در کشور تایلند بالغ بر  ۲/۱میلیون تمساح نگهداری
میشود و البته استفاده از تمساح در وسایل تجملی باعث شده بسیاری از مزارع
کشتارگاه و دباغخانه هم داشته باشند.

عکس روز
دوخط کتاب

تو مســئول اتفاقاتی
هســتی کــه در
زندگیت میافتد
تــو مســئول اتفاقاتــی
هستی که در زندگیت
می افتد .همانطور که
خــودت میدانــی ،ایــن
رفتــار توســت کــه تو
را به ایــن روز درآورده

اســت :میبینــی کــه
در راســتای بهتریــن
تمایــات و عالقههایت
نیســت و چیزی نیســت
کــه میخواهــی؛ پس
لعنتی تغییر کن.

«روان درمانی»
اگزیستانسیال
آروین د یالوم

اینستاگردی

بازسازی عملیات
کربالی ۳
بازســازی عملیــات
کربالی  ۳با هدف انهدام
اسکله االمیه عراق در
دریاچه بوستان آزادگان
و با گرامیداشــت هفته
دفاع مقدس برگزار شد.

دریچه
ششم مهر ماه همزمان با سخنرانی آیتا ...ریشهری صورت میگیرد؛

دلتنگی «مریم شیرزاد» برای دوبله آنشرلی

مریم شیرزاد با انتشار این عکس نوشت :تکرار میسر نیست ،آنشرلی دختری از گرین گیبلز
جزو معدود کارهای دوبله است که وقتی بعد از ســالها میبینم کمتر از کار خودم ایراد
میگیرم و غلط گیری میکنم .کاش زمان به عقب بر میگشت پشت میز دوبله مینشستم
و دوباره همان روزهای خوب دوبله آنشرلی ،دختری از گرین گیبلز تکرار میشد.

حواسم هست که کسی آه نکشد
شهره پیرایی با انتشار این عکس
نوشــت :صبحها هرچنــد کوتاه
فرصــت غنیمتی پیــش میآید
برای صحبت کردن با هم .آرمیتا
امروز صبــح میگفت گاهی که با
خودم فکر میکنم خیلی چیزها
دارم که ظاهرا طبیعی هستند ولی
میتوانستند طبیعی نباشند؛ اینکه
خانــوادهای دارم ،ســرپناه دارم،
محتاج کسی نیســتم ،سالمتی
دارم ،چشــم دارم کــه میتوانم
ببینم ،دست که چیزی بردارم ،پا که راه میرود و ...بعضیها هم گاهی بیشتر به چشم
میآیند ولی حواسم هست که کسی«آه» نکشد «حسرت» نخورد.

دعای «امین حیایی» برای بیماران
امیــن حیایی با انتشــار این
عکس نوشت :در این ایام عزیز
برای ســامتی همه بیماران
وعرفان جان دعا کنیم.

برگزاری آیین معرفی «تفسیر سوره برائت» رهبر انقالب در مشهد
آیین معرفی کتاب «تفسیر سوره برائت» شنبه ششــم مهر ماه ،ساعت  ۹صبح ،در محل ساختمان شماره یک دانشگاه علوم اسالمی
رضوی واقع در صحن هدایت حرم مطهر امام رضا (ع) ،با حضور اســاتید حوزه علمیه ،طالب و دانشجویان توسط دفتر حفظ و نشر
آثار حضرت آیت ا ...العظمی خامنهای (مدظلهالعالی) ،برگزار می شود.
آیتا ...محمدی ریشهری ،رییس موسســه علمی فرهنگی دارالحدیث نیز به عنوان ســخنران این مراسم حضور خواهند داشت و
در پایان از تدوین کنندگان کتاب تقدیر به عمل خواهد آمد .گفتنی است؛ سلسله جلســات تفسیر قرآن کریم توسط حضرت آیت
ا...العظمی خامنهای (مدظلهالعالی) از پاییز سال  ۱۳۵۰در مدرسه «میرزاجعفر» مشهد شروع شد .در این جلسات سورههای مبارکه
مائده ،انفال ،برائت و آیاتی از سوره مبارکه یونس مورد تفسیر و تبیین قرار گرفت .تفســیر سوره مبارکه برائت از اوایل سال ۱۳۵۱
آغاز و حدودا تا بهمن  ۱۳۵۱ادامه یافت .این درس تفسیر که یکی از دو درس تفسیر در حوزه علمیه مشهد در آن روزگار بود ،بهطور
معمول در روزهای تعطیلی دروس رسمی حوزه یعنی پنجشنبهها و جمعهها در «مدرسه میرزا جعفر» از مدارس علمیه در محدوده
حرم مطهر و بعدها در مسجدی در «پایین خیابان» و سپس مسجد قبله ،برگزار میشد .روش به کار رفته در این جلسات تفسیری،
روش اجتهادی است که در آن بر استفاده و راهیابی به مقصود آیات با استفاده از تفکر و تعقل تاکید شده است.
این جلســات به دلیل مضمون و محتوای روشنگرانه و کاربردی آن در زنده کردن روح اســامی در مخاطبان از سوی رژیم طاغوت
به شدت مورد توجه و کنترل بوده اســت .پیش از این و در سال  ۱۳۹۳مجموعه مبانی و قواعد تفســیری حضرت آیتا ...العظمی
خامنهای برگرفته از متون این جلسات تفسیری به صورت کتابی مستقل ،استخراج و توسط نشر «نسیم انقالب» وابسته به «انتشارات
انقالب اســامی» با عنوان «مروری بر مبانی ،روش و قواعد تفســیری حضرت آیتا ...العظمی خامنهای در تفســیر ســوره توبه»
منتشر شده بود.

دیدگاه

کتاب
اینترنت و سواد مجازی
کتاب اینترنت و ســواد مجازی تالیف سیدسعیدرضا عاملی و
ابراهیم محسنی آهویی از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ،
هنر و ارتباطات منتشــر شــد .حجت االســام والمسلمین
سیدسعیدرضا عاملی و ابراهیم محســنی آهویی ،نویسندگان
این اثر پژوهشی ،تالش کردهاند ابعاد مختلف مفهومی و نظری،
الگوهای ســواد مجازی ،آموزش و یادگیری و همچنین رابطه
اشتغال و سواد مجازی را تبیین کنند؛ همچنین الگویی مبنایی
را تحت عنوان سواد دوفضایی ارائه دهند .این کتاب دارای شش
فصل و بخش نتیجهگیری است.
چهار فصل نخســت بهترتیب بر مفاهیــم ،رویکردها ،الگوها و
گفتمانهای غالب ســواد مجازی متمرکز اســت .فصلهای
پنجم و ششــم بهترتیب نظریات مرتبط با کاربرد سواد مجازی
در آموزش و همچنین کاربرد این ســواد در اشتغال را به بحث
گذاشتهاند .از آنجا که کتاب حاضر با محوریت مفهوم دوفضایی
شدن تدوین یافته اســت ،بخش نتیجهگیری کتاب با ارائه یک
ترکیببندی ابتکاری سهســطحی در ســواد مجازی ،درصدد
ارائه خوانش جدیدی از این سواد است که از جامعیت نظری و
کاربردی متناسب با رابطه متقابل و ترکیبی دو فضای مجازی و
واقعی برخوردار باشد.

جدی گرفتن تجربه حضور جوانان
طی دفاع مقدس در گام دوم انقالب
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در مراســم گرامیداشت هفته دفاع
مقدس ،دوران دفاع مقدس را برای ایران اسالمی و نظام و انقالب
اسالمی همچون معدن پر ذخیرهای دانســت که هر رگهای از آن
برداشت میشود گمان میرود به پایان رسیده در حالی که رگههای
دیگر مکشوف میشــود و مینماید که هنوز میتوان از این معدن
برداشت کرد .سیدعباس صالحی با اشاره به بیانیه گام دوم انقالب
گفت :رهبر انقالب طی یک منشور گام دوم انقالب را مطرح کردند،
اینکه باید  40ســال دوم را چگونه در تداوم  40سال نخست پیش
برد و به نظر میآید یکی از چیزهایی که میتوانیم دفاع مقدس را
با  40سال دوم انقالب مرتبط کنیم ،در پرتو همین منشور است،
اینکه دفاع مقدس چگونه در مســیر گام دوم به کار آید و چگونه
هشت سال دفاع مقدس را به عنوان یک تجربه عینی در خدمت گام
دوم انقالب قرار دهیم .یکی از نکتههای کانونی گام دوم توجه رهبر
انقالب به جایگاه جوانان است؛ زیرا آنها هم مخاطبان اصلی و هم
کانون عملیاتی این بیانیه و گام دوم هستند ،اگر با این برش از قرائت
منشور پیش آییم ترسیمی از فضای جوانان دارند که این تفسیر را
ما در فضای دفاع مقدس به خوبی میبینیم و میشود از آن تجربه با
تکمیل و تکامل این بار به مسیر پیشرو اندیشید.

یادداشت
جایگاه زنان در دفاع مقدس
مریمسمیعی
ادبیات با توجه به شــرایط سیاســی ،اقتصادی و اجتماعی
که در آن قرار گرفته اســت جلوهای خاص پیدا میکند .در
عین حال که ادبیــات تحت تاثیر رویدادهــای گوناگون در
عرصههای وسیع قرار میگیرد بر روند شکلگیری و فرجام
آنها نیز تاثیــر میگذارد .دفاع مقدس یکــی از مقدسترین
وقایعی است که در ادبیات این مرز و بوم شناخته شدهاست.
تاکنون اشعار ،داستانها ،خاطرات و رمانهای زیادی تحت
تاثیر این نبرد تاریخساز نوشته شدهاند که در ادبیات جایگاه
واالیی دارند .از طرف دیگر از همــان ابتدای جنگ ،ادبیات
سالحی قوی برای نواختن ســرود فتح و به تصویر کشیدن
چهره پیروزی بوده اســت؛ ســاحی که توســط گروههای
متفاوت با دیدگاههای گوناگون که همه رو به ســوی هدفی
واحد داشتند به کار گرفته شد .به تصویر کشیدن رشادتها،
ایثار و ازخودگذشتگیها ،پالک ارزشمندی بر گردن ادبیات
این مرز و بوم بوده و همیشه خواهد بود.
چگونگی انعــکاس پیدا کردن وقایــع و رویدادهای مختلف
در عرصه ادبیات با توجه به اینکه نویســنده و یا شاعر در چه
جایگاه اجتماعی قرار گرفته ،متفاوت است .پیروزی در دفاع
مقدس حاصل تالش گروههای گوناگونی بود .شاید بتوان به
صورت کلی فتح خجسته را محصول تالش دو گروه دانست؛
مردانی که در میــدان میجنگیدند و برای حفظ گوهر وطن
در دل خاک و خون ایســتادگی میکردنــد و زنانی که در
پشت میدان با مایه صبر و عزمی راسخ با جان و دل پایداری
میورزیدند .همانطور که در روند انقالب اسالمی مرد و زن
برای سر دادن نوید پیروزی در کنار یکدیگر ایستادند و یک
صدا غریو آزادی را سردادند ،در دفاع مقدس نیز مرد و زن با
رشادتهای خود سرود فتح و آزادگی را آنقدر بلند نواختند
که گوش همه مستکبران جهانی را کر کرد.
ادبیات دفاع مقدس تنها بیان احساسات نیست .در آثاری که
در این عرصه نوشته شدهاست ضمن اینکه نویسنده به بیان
اندیشهها و باورها میپردازد و بر اسوههای مذهبی و اعتقادی
ما تاکید میورزد به بیان ماوقع و شــرح آنچه که گذشت نیز
اشاره میکند .نقش زنان در این عرصه شاید به این دلیل که
به صورت مستقیم درعرصههای نظامی شرکت نداشتند گاها
درنظر گرفته نمیشــود .این در حالی است که اگر بخواهیم
به صورت کلی در نظر بگیریم ســنگ بنــای اصلی ترغیب
انسانهای آزاده برای شــرکت در جبهههای جنگ ،خانواده
است .شاید بتوان گفت که نقش مادران و همسران که از نظر
احساسی حامیان اصلی یک رزمنده هستند از تمامی عوامل
پررنگتر است.
بازتاب وضعیت همســران جانبازان در ادبیات داســتانی به
اشکال متفاوتی دیده میشود .برای نمونه در کتاب معصومه
منتظر است ،معصومه با وجود نابینا بودن و وجود ترکشهای
ریز و درشت در بدن یکی از جانبازان دفاع مقدس بر تصمیم
بر ازدواج با او مصمم اســت .در کتاب پرستوها نیز دختری
برای ازدواج با یکی از جانبازان که یک چشم خود را از دست
داده است در برابر تمامی مشکالت و موانع ایستادگی میکند.
این نگاه نسبت به همسران جانبازان در کتاب «در جبههای
دیگر» تصویری کامال متفاوت از همسر یک جانباز ارائه شده
است .در این کتاب ،بعد از بازگشــت جانباز از جنگ ،همسر
او پس از دیدنش با بیان این دلیل که دوســت ندارد تا آخر
عمر پرستاری یک جانباز را بکند او را ترک میکند و به خانه
پدرش میرود .در کتاب دا ،نویسنده به زیبایی تمام روزهای
ســخت جنگ را از نگاه یک زن صبور و آزاده به رشته تحریر
در میآورد و یکی از زیباترین آثار هم از نظر ادبی و هم از نظر
عرفانی و روحانی را خلق میکند.
مادران شهدا ،همان طور که پیش از این نیز اشاره شد یکی از
اصلیترین عواملی بودند که همواره با صبر و شکیبایی خود،
مقدمات پیروزی  8ســال دفاع مقدس را فراهم کردند .این
درحالی است که در بســیاری از نمونههای ادبیات داستانی
که دفاع مقدس را پوشش میدهند این نقش پررنگ بازتاب
پیدا نکردهاست.
تاکنون کتابهای زیادی منتشــر شــده اســت که در آنها
نمایی از جایــگاه زنان در دفاع مقدس ارائه شــده اســت.
نمونه موفــق اینگونه تالشهــا در کتاب «دا» هویدا شــد.
این کتاب مجموعهای از خاطرات سیده زهرا حسینی است
که به کوشــش سیده اعظم حســینی جمعآوری و به رشته
تحریر درآمده اســت .در این کتاب ،مردمی صبور به تصویر
کشیده شدهاند که طی روزهایی که در آن ارتش بعثی عراق،
خرمشــهر را اشــغال کرده بود با تمام قوا ایستادگی کردند.
راوی که زنی آزاده است در کنار همین مردم هم در غسالخانه
به کفن و دفن شهدا میپردازد و هم پرستاری مجروحین و
بازماندگان را انجام میدهد .ایــن زن غیور حتی خود نیز به
صورت غیر نظامی در مقابل دشمن مقابله میکند و با وجود
ترکش مانده در بدنش با جان و دل ایستادگی میکند .عنوان
این کتاب به زبان کردی و لری به معنای «مادر» است .علت
انتخاب این نام از طرف راوی این طور توضیح داده شده است:
«نام این کتاب را به رسم قدرشناســی و سپاس از فداکاری
مادران شــهدا ،به خصوص مادر رنج دیده و صبورم که همه
عشق و هســتی زندگیاش را خالصانه تقدیم پروردگار کرد،
«دا» گذاشتم.

